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(1)الق!صجصتج!إورالر

والسنةبالاسلاميمتعكمأنالاجابةالمرجوالمسؤولسبحانهالله

هذهعلىمبنيوفوزهماونعيمهماوالاخرةالدنياسعادةفان،والعافية

كملتوقدإلاالكمالبوصفعبدفياجتمعنوما،الثلاثةالاركان

منها.نصيبهبح!سباللهنعمةمنفنصيبهوإلا،عليهاللهنعمة

.مقيدةونعمةمطلقةنعمة:نعمتانوالنعمة

والسنة،الاسلامنعمةوهيالابد،بسعادةالمتصلةهي:المطلقةفالنعمة

يهديناأنصلواتنا)3(؛فينسألهأنسبحانهاللهأمرناالتي2()النعمةوهي

يقولحيث،الاعلىالرفيقأهلوجعلهمبها4()خصهمومنأهلهاصراط

النبتنمنعلئهماللهانعمالذينمعفأولائكلزسولوااللهيطع>ومن:لىتعا

96[.دعساء/]<رفيقاأولثكوحسنوالضنلحينوالمثهد!والصديقيهت

صحابهاو،المطلقةالنعمةهذهأهلهمالاربعةالاصناففهؤلاء

كريميا،وأعنيسر"رب(:)عوزادت"،وكفىحسبي"وهو(:)بنسخةزادت(1)

جمعين"أوصحبهالهوعلىمحمدالمرسليناشرفعلىاللهوصلى،نستعينوبه

(.)ظمنالاولالصفحاتأعلىطمسوقد،النساخزياداتمنوهو

فقط.(ظ،)بمن(2)

صلاتنا"."(:إبفي)3(

"."خصه(:ظ،)بفي(4)



وأتممتديمبهتملكمكملتليوم>..:تعالىبقولهالمعنيونهمأيضا

الدينفأضاف]المائدة/3[..(ديناألاسلغلكمورضيتنعمتىعلتكتم

الامم.سائردونالقيمالدينبهذاالمختصونهمإذ؛إليهم

دينالاسلام:فيقال،الربلىإوتارةالعبد،لىإيضافتارةلدينو

اللهم"الدعاء:فييقالولهذا)2(.سواهديناأحدمنيقبللا)1(الذيالله

الدين؛لىإالكمالونسبالسماء(")3(.منأنزلتهالذيدينكانصر

وهم،إليهمومسديهاوليهاهولانه؛إليهإضافتهامعالنعمةلىإوالتمام

للمسلمينالمأثورالدعاءفيولهذالها،قابلينلنعمهمحضمحل

")4(.عليهمتممهاوقابليهاعليكبهامثيينواجعلهم"

)ب(.في)1(ليس

فيمسلمأخرجه"دينهيحفظوجلعزالله"إن:الخطاببنعمرقولومنه)2(

.الاستخلاففيمنهعمرابناستفهامفيمطولا()12-()1823صحيحه

المولف.زمنفيالدارجةالادعيةمنفلعلهمائورا،عليهاقفلم)3(

ووقفه.رفعهفيعليهاختلفلكنمسعود،ابنحديثمنهذانحوورد()4

عليه.واختلفسلمةبنشقيقوائلابوعنهفرواه

ابنعنوائلبيأعنراشدبيأبنجامععنجريجوابنالقاضيشريكفرواه

سبلواهدنابيننا،ذاتواصلحقلوبنا،بينالفاللهم":ولهومرفوعامسعود

بطن،ومامنهاظهرماالفواحشوجئبناالنور،إلىالطلماتمنونجنا،السلام

انتإنكعليناوتبوذرياتنا،وازواجناوقلوبناوابصارنااسماعنافيلناوبارك

علينا".واتفهاقابليها،بهامتنين،لنعمتكشاكرينواجعلنا،الرحيمالتواب



نسبهربهمبتوفيقلهالفاعلينبهالقائمينهمكانوافلما،الدينماو

فيالكمالوكان<]المائدة/3[،دينكملكمكملت>اليوم:فقال،إليهم

تقاربتاوإنواللفظتان،النعمةجانبفيوالتمام،الدينجانب

.)2(تا)1( اخصالكمالفإن؛التاملعنديطهرلطيفدرقفبينهماولوارد

باعتبار)3(ولكنوالذواتالاعيانعلىويظلق،نيوالمعابالصفات

ولمكثير،الرجالمنكمل"ءلمجي!:النبيقالكماوخواصها،تهاصفا

مزاحم،بنتواسية،عمرانبنتب[1ق]ب/مريمالاالنساءمنيكمل

)1(

)2(

)3(

،()699حبانوابن(،)1328الدعاءفينيوالطبرا)969(،داودأبوأخرجه

وغيرهم.(،)3789(1/89)لحاكموا(،5471)(5/531)لبزاروا

مرفوعا.مسعودابنعنوائلبيأعن-ضعيف-الاودييزيدبنداودورواه

22(.4)الكبيرالدعواتفيوالبيهقي(،)9132الدعاءفيالطبرانيأخرجه

فوقفه.الاعمشوخالفهما

موقوفامسعودابنعنوائلأبيعنالاعمشعنغياثبنوحفصمعاويةأبوفرواه

هبنحوه

063(.)لمفرداالادبفيوالبخاري3(،0)138شيبةبيأابنأخرجه

بيأعنالسائببنعطاءرواهماويؤيده،وهمورفعهموقوفا،الصوابهووهذا

3(.1410)شيبةبيأابنأخرجههبنحوهموقوفامسعودابنعنالأحوص

.وتواختا"":(ت،أ)فيو،[(وتوازنتا":()بفيوجاء،فقط()ظمن

."فبينها":()بفي

."وذلك":()بفي



.()1خويلد"بنتوخديجة

وسنناوفرائضحدوداللايمانإن"العزيز:عبدبنعمروقال

")2(.الايماناستكملفقداستكملهافمن،وشرائع

طريقمن353()9/تفسيرهفيوالثعلبي263(،)3/تفسيرهفيالطبريأخرجه(1)

مرةعنمرةبنعمروعنشعبةعنأسامةبنحمادأسامةبيوإياسابيبنادم

محمد،بنتوفاطمة":وزادامثلهفذكرموسىأبيعنالطيبشراحيلبن

".الطعامسائرعلىالثريدكفضلالنساءعلىعائشةوفضل

أسامة.بيوادمعلىوهموهي،محفوظةغيرشاذة(وفاطمةيجة)خدوزيادة

مسندهفييعلىوأبو،آدمعن325(0)صحيحهفيالبخاريفاخرجه

به،شعبةعنكلاهماأسامةأبيعنموسىبنمجاهدعن)9726(253(/)13

عنهماهالمحفوظهووهذاعنهما،اللهرضي(وفاطمة)خديجةذكربدون

لجراحابنووكيع)غندر(جعفربنمحمدوالقطانسعيدبنيحعى:رواهوهكذا

.الصوابوهو(وفاطمةيجة)خديذكرواولم،مثلهبهشعبةعنكلهموغيرهم

وعبد)4793(والنسائي2(،431)ومسلم3558(،و0323)البخاريأخرجه

المشكلشرحفيوالطحاوي(،66891و)52391وأحمد)564(،حميدابن

.(05)6مسندهفيوالطيالسي(2748و)2747برقمواللالكائي(،051)رقم

الحليةفينعيموأباالطبرانيأن(:474)6/الفتحفيلحافظاذكر:تنبيه

مرزوقبنعمروطريقمن(وقاطمة)خديجةزيادة1أخرجوتفسيرهفيلثعلبيو

والا،حديثفيحديثعليهفدخلذلكفيوهملعله:قلت.شعبةعن

بنعمروطريقمن89-99()5/لحليةاوفي(14)23/الطبرانيعندلحديثفا

.ذكرهتقدمفقدالثعلبيوأما،الزيادةبدونمرزوق

الايمانفيشيبةأبيابنووصلهمعلقا،(1/11)صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

.()135رقم



أعياناللهونعمة،والمعانيأ[1ق]ظ/الاعيانفيفيكون،التمامماو

.ومعانوصافو

نسبةفكانت،ومحابهونهيهلامرهالمتضمنشرعهفهو،دينهوأما

الدينإضافةكانتكما،أحسنالنعمةلىإوالتمامالدينلىإالكمال

أحسن.إليهوالنعمةإليهم

اختصتالتيوهي،المطلقةالنعمةهي1(هذه)أنوالمقصود

صحيح.فهوالاعتبار؛بهذانعمةالكافرعلىللهليس:قيلوإذا،بالمؤمنين

وعافيةوالغنىالصحةكنعمة،المقيدةالنعمة:الثانيةوالنعمة

هذا.مثالولحسنةاوالزوجةالولدوكثرةلجاها)2(وبسطلجسدا

وإذاوالكافر،والمؤمنوالفاجرالبربينمشتركةالنعمة)3(فهذه

إطلاقيصحفلاحق.فهوالاعتباربهذانعمةالكافرعلىلله)4(قيل:

لماالمقيدةالنعمأن)6(وهوواحد،وجهعلىإلا)5(يجابوالإالسلب

تكنلمفكأنهاوالشقاءالعذابإلىومالهاللكافراستدراجاكانت

لى.أووالمثبت،."..النعمةهي،النعمةهذه"أن(:مط،)عفي(1)

لى.أولمثبت1و،""وتبسط(:مط،)عفي(2)

".فهذه.هذامثالو"بدل."النعمةهذه"وأمثال)ت(:في)3(

خطا.وهولله"ليس")ب(:فيوقع)4(

مستقيم.والمعنى،النسخجميعفيكذا)5(

)ت(.فيليس)6(



فقال)1(،كذلككتابهفيتعالىاللهسماهاكما،بليةكانتوانما،نعمة

كرمنربفيقولوشمه-باكرمهربهاشنهماإذاالادنسن>فاماوعلا:جل

الآية000(!سبأهننربفيقولرزده-علئهفقدراتذهماإذاما!و

قد)3(فيها)2(ونعمتهالدنيافيأكرمتهمنكلليسأي]الفجر/17-15[،

عليهقدرتمنكلولاواختبار،لهمنيابتلاءذلكوانما،عليهانعمت

أبتليبل،أهنتهقدأكونفضلةغيرمنحاجتهبقدر)4(فجعلتهرزقه

بالمصائب.أبتليهكمابالنعمعبدي

ونعمه(->فاكرمه:قولهمعويتفقالمعنىهذايلتئمفكيف:قيلفان

.(>ص:وقال()5(كرمن>رب:قولهعليهانكرثمالاكراملهفاثبت

5.ونفاالإكرامأثبتفكأنهابتلاء،هووإنمامنيإكراماذلك)6(ليسأي

النعمةجنس)7(منوهما،المنفيالإكرامغيرالمثبتالاكرام:قيل

يكونأنلصاحبهبموجبالمقيدالاكرامهذافليس،والمقيدةالمطلقة

".كذلككتابهفيتعالىالله")ب(:منسقط()1

".نغمته"أو)ع(:في)2(

"فقد"هت(:)أ،في)3(

"."فجعلتت(:)أ،في()4

)ت(.منسقطهنالىإ""فاكرمه:قولهمن)5(

خطا.وهو،"كذلك":(ت)ا،في()6

(.)بمنسقط)7(



المطلق.الاكرامأهلمن

درولكنهمطلقةنعمةالكافرعلىأنعماللهإن:قيلإذاأيضاوكذلك

البحر،قيفرماهبهيعيشمالاأعطيمنبمنزلةفهووبدلها،اللهنعمة

()1(]إبراهيم/28[،للهكفرانعمتبدلوينترإلى>التم:تعالىقالكما

لايةا(.00الهدئعلىالعمئفاشمحبوفهدئنهمثمودماو>:لىتعاوقال

عليهاوآثروانعمتهفبدلوا،عليهممنهنعمةإياهمفهدايته[،17دب/1

.الصلال

لا؟أمنعمةالكافرعلىللههل:مسالةفي)2(النزاعفصلفهذا

واجمالها.الالفاظاشتراكإحداهما:جهتينمنالناساختلافكثرو

والتفصيل.الاطلاقجهةمن:والثانية

فصل

والفرحب[1ق]ظ/،الحقيقةفيبهايفرحالتيهيالمطلقةالنعمةوهذه

قلبقضل>:لىتعااللهقالالفرحينيحبلاوهو،ويرضاهاللهيحبهممابها

58[.]يونس/(فليفرحوافبذلك-وبرحمتهالله

.<تبواردارمومهمصفو>و)أ(:النسخةزادت(1)

"ه"النزاعلىإ."...عليها"و[ئروا:قولهمن)ت(منسقط)2(



الاسلام:ورحمتهاللهفضلأنعلى)1(السلفأقوالدارتوقد

أرسخكانوكلمابهما،فرحهيكونالقلبحياةحسبوعلى،والسنة

باشرإذا-فرحاليرقصالقلبإنحتىفرحا،أشد)2(قلبهكانفيهما

يكونماأخوفأمناممتلئوهو،الناسيكونماأحزن-)3(السنةروح

)4(.الناس

الامنين،منكاندخلهمنالذي،الحصيناللهحصنالسنةفان

وإنبأهلهاتقوم،الواصلينمنإليهكاندخلهمنالذيالاعظم)5(وبابه

البدعلاهلطفئتإذاأيديهمبيننورهاويسعى،أعمالهمبهمقعدت

اسودتإذاوجوههمالمبيضةهمالسنةهلو)6(،أنوارهموالنفاق

الاية000(وبحوبرودسوذوجوءتبيمقئؤم>:لىتعاقال،البدعةأهلوجوه

،والائتلافالسنةأهلوجوهتبيض:عباسابنقال[،ا60/عمرانل11

.(455)3/للسيوطيالمنثورالدر:انظر(1)

اولى.والمثبت"قلبا")ت(:وفيقلبيا"،")أ(:في)2(

باشرإذاالقلبأن"حتىت(:)ا،فيوقع"،السنةروح...القلبن"حتى:قوله)3(

فرحا".ليرقصالسنةروح

مط(.،)ع:منسقط"الناسيكونماأخوفأمناممتلئ"وهو:قوله(4)

.سهوامقحمولعله،"اللهحصنوبابه"(:)ظجاء()5

"لاهل(:)بفيووقعظ(،،ت)أ،منانوارهم"لنفاقوالبدع"لاهل:قوله)6(

خطا.وهو"البدعةوجوه
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)1()2(.والتفرقالبدعةأهلوجوهوتسود

،وفوزهوهداهالعبد)4(سعادةبهما)3(اللذانوالنورالحياةوهي

الناسله-فلمشىلؤمم!له-وجعلنافاضتنهمتتا>أومنكان:لىتعاقال

السنةفصاحب122[.]الانعام/(شهابخارجلتسالظلمتفيمثلهكمن

مظلمه.القلبميتالبدعةوصاحبمستنيره)5(،القلبحي

موضع،غيرفيكتابهفيالاصلينهذينسبحانهاللهذكروقد

،الايمانعنخرجمنصفةضدهماوجعل،الايمانأهلصفةوجعلهما

ذعن)6(،وعنه،وفهم،اللهعنعقلالذيهوالمستنيرالحيالقلبفان

المظلم:الميتوالقلبع!يو.رسولهبهبعثماومتابعةلتوحيدهوانقاد

."لافتراقو":()عفي(1)

والخطيب(،عمرانال-1،0411)913رقمتفسيرهفيحاتمبيابنأخرجه)2(

وغيرهم.74(،)رقمواللالكائي93(،0،931)7/تاريخهفي

بالكذبهاتهماوقدربهعبدبنوميسرةعمروبنمجاشعوقيه

ربه.عبدبنميسرة:حاتمأبيابنتفسيرفيليس:تنبيه

54-58(.)ص/اللطيفعبدعمرولمحمدالنفعتكميلانظر:

والنور.للحياةصفةلانه؛الصوابهووالمثبت،"اللذين":النسخجميعفيوقع)3(

لى.أولمثبتوا،لابد"ا"(:)ظفي(4)

مستنيره"،"بدل"القلبمستنير"ظ(:ب،)أ،فيووقع،مستنير"")ع(:وفي)مط(،من)5(

.."..البدعةوصاحب،حيالسنة"فصاحب(:)تفيوجاء

لى.أولمثبت1و"،عنهوقهمعن"واذ(:)بفي)6(
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يصفولهذالمجم،رسولهبهبعثلماانقادولااللهعنيعقللمالذي

فيوبأنهمأحياء،غيرأمواتبأنهمالناسمنالضربهذاسبحانه

من)1(عليهممستوليةالظلمةكانتولهذامنها،يخرجونلاالظلمات

والباطل،الباطلصورةفيالحقترىمظلمةفقلوبهم،جهاتهمجميع

كلهاوأحوالهم،مظلمةوأقوالهم،مظلمةلهموأعما،لحقاصورةفي

ظلمة.عليهمممتلئةوقبورهم)2(،مظلمة

،الظلماتفيبقواعليهللعبورلجسرادونالانوار)3(قسمتوإذا

الخلقفيهاحلقالتيهيالظلمةوهذه،مظلمالنارفي)4(ومدخلهم

النور،لىإمنهاأخرجهالسعادةبهلىوتعاسبحانهاللهأرادفمنأولا،

وابنا[2ق]ظ/أحمدالامامروىكمافيها،تركهالشقاوةبهأرادومن

عنعنهمااللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن"صحيحه"فيحبان

من)5(عليهمألقىثم،ظلمةفيخلقهخلقاللهان":قالنهلمجيالهالنبي

:اقولفلذلك،ضلأخطاهومن،اهتدىالنورذلكمنأصابهفمن،نوره

في".":النسخباقيفي(1)

)ت(.منسقط:"مظلمةكلها...مطلمةوأعمالهم":قولهمن)2(

".قيمت")ظ(:في)3(

من"."،ع(:ظت،)أ،في()4

)ب(.فيليس)5(
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")1(.اللهعلمعلىالقلمجف

وسمعه،قلبهفينورالهيجعلأنلىتعااللهيسال!ي!النبيوكان

تحته،ومنفوقهومن،ودمه2()وعظمهلحمهو،وبشرهوشعره،وبصره

!رفطلبنورا)3(،ذاتهيجعلوأن،وأمامهوخلفه،شمالهوعنيمينهوعن

الست.ولجهاتهوالباطنةالظاهرة4()ولحواسهولابعاضهلذاتهالنور

ومخرجهنور،مدخلهالمؤمن":عنهاللهرضيكعببنابيوقال

يظهروضعفهقوتهبحسبالنوروهذا)5(،نور"وعملهنور،وقولهنور،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بن1و(،2462)لترمذي1و685(،4664،4)2(11/912،02)حمدأأخرجه

07(،)65-رقمالقدرفيوالفريابي25(،21-)48رقمالسنةفيعاصمأبي

لحاكموا،سليماندعوةفي(1334)خزيمةوابن6(،16،070)96حبانوابن

عمروأبيبنويحيىيزيدبنربيعةعنطرقمنوغيرهممطولا85(1،84/)

النبيعنعمروبناللهعبدعنالديلميبندده1عبدعنرويمبنوعروةالسيباني

بنىلماسليماندعوةفي"وحديثاالخمر"شرب"فيحديثامعهوقرنلمجعفذكره

صحيح.وسنده."المقدسبيتمسجد

يتعقبهولملحاكمواحبانبن1وخزيمةابنوصححهالترمذيحسنه:لحديثوا

الذهبي.

.""وعظامه،ع(:ظ،ت)أ،في

ابنحديثمن(187،918،)181-)763(رقمصحيحهفيمسلمأخرجه

عنهماهاللهرضيعباس

."وحواسه":(،عت،أ)في

=تفسيرهفيلطبريو(،6141)269(30)8/تفسيرهفيحاتمبيأابنأخرجه
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نورهيكونمنالناسفمن.وبيمينهيديهبينفيسعىالقيامةيوملصاحبه

حتىذلكدونواخر،السحوقكالنخلةواخر،كالنجمواخر،كالشمس

ويطفئمرةيضيءقدمهإبهامرأسعلىنورايعطىمنمنهم(إن)1

يظهربعينههذافهو،كذلكالدنيافيومتابعتهإيمانهنوركانكما،أخرى

.والعيانللحسهناك

ماتذريماكنتأمرنامند!وحاإلك>كذلكأوحتنما:لىوتعاسبحانهوقال

الاية..0(عبادنامن!تثساءبه-مننهديلؤراجعلتهولبهناقييمنولاالكتب

.[52]الشورى/

مطولا،35(01)رقم(434)2/المستدركفيلحاكموامطولا،(138/)18

اختصارا.الشاهديذكرولم

أنسبنالربيععنالرازيجعفرأبيعنموسىبناللهوعبيدحجاج:طريقمن

فكلامهالنور:منخمسةفييتقلبفهو":وفيهكعببنابيعنالعاليةأبيعن

لىإالقيامةيومالنورلىإومصيرهنور،ومخرجهنور،ومدخلهنور،وعملهنور،

".لجنةا

.يخرجاهولمالإسنادصحيححديثهذا:لحاكماقال

العاليةلابيأحاديثوصلهبسببالربيععنجعفرأبيروايةفيتكلمقد:قلت

منكانماحديثهمنيتقونالناس":حبانابنقال،كعببنأبيعنوجعلها

تهذيب.كثيرا"اضطراباعنهأحاديثهفيلان؛عنه(الرازي)أيجعفربيأرواية

حاشية.(26/)9لكمالا

فقط.()ظ:من(1)
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القلوبحياةمنبه)1(يحصللماروحا؛مرهووحيهفسمى

القلوبواستنارةالهدىمنبهيحصللمانورا؛وسماه.والارواح

والباطل.الحقبينوالفرقان

(نوراعنه>ولبهن:وجلعزقولهفيالضميرفياختلفوقد

.الايمانعلى:وقيل)2(.الكتابعلىيعود:فقيل52[.]الشورى/

فاخبر(،أمرنامنروحا>:قولهفيالروجعلىيعودانهوالصحيح

)3(اتباعصاحبترىولهذا،وهدىونوراروخاأمرهجعلانهلىتعا

والمهابةالحلاوةمنيتبعهماوماوالنورالروجمنكسيقدوالسنةالامر

رزقالمؤمنإن":الحسنقالكما،غيرهحرمهقدماوالقبوللجلالةوا

")4(.ومهابةحلاوة

النورإليلظلحتامنيخرجهمءامنوالذيىول!لله>:وعلاجلوقال

...(الدلتفورإلىمتيخرصنهمطغوتأؤلاؤهمرالذينكفروأ

2[.57]البقرة/الاية

.بعدهماوكذلك"حصل"(:)بفي(1)

وسوف(،)ت:منسقط"الكتابعلىيعود:فقيل،"."هجعلناهولكن":قوله2()

76(.)ص/فيهذامنبابسطالمؤلفيعيده

ت،ع(.)ا،فيليس)3(

عليه.أقفلم(4)
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وجهلهمطبائعهمظلمةمنفيهخلقواماإلىيعيدونهمفأولياوهم

فيهيدخلواأنوكادواوالوحيالنبوةنورلهمأشرقوكلماوأهوائهم،

إلىالنورمنإياهمإخراجهمفذلكوصدوهم،منهأولياوهممنعهم

.الظلمات

د5-يمشىدورالهوحعلافاحيتئهمتتاوصبمن>وعلا:جلوقال

122[]الانعام/الاية000(نبابخارجليسالطتفيمملإألناسكمنف

روحوهو،وحيههوالذيبروحهوتعالىب[2]ظ/قسبحانهفأحياه

يمشيكماالظلمةأهلبينبهيمشينوزالهوجعل،والعلمالإيمان

ظلماتهمفيالظلمةأهليرىفهو،الظلمةفيالمضيءبالسراجالرجل

.العميانبينيصثيالذيكالبصيريرونهلاوهم

فصل

ومتابعتهمعليهموسلامهاللهصلواتالرسلطاعةعنلخارجونوا

:ظلماتعشرفي(1يتقفبون)

وظلمة،القولوظلمة،الهوىوظلمة،الجهلوظلمة،الطبعظلمة

القيامة،وظلمةالقبر،وظلمة،المخرجوظلمة،المدخلوظلمة،العمل

.الثلاثدورهمفيلهملازمةفالظلمةالقرار،داروظلمة

)ظ(.فيعليهاطمسوقد،بعدهماوكذلك،"يتعوكون")ع(:في(1)
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أنوار،عشرةفييتقلبونعليهموسلامهاللهصلواتالرسلوأتباع

لكلفإن،غيرهلنبيولاغيرهالامةليسماالنورمنونبيهاالامةولهذه

،تامنوروجسدهرأسهمنشعرةكلتحتع!يمولنبينا)1(،نورينمنهم

)2(.المتقدمةالكتبفيأمتهوصفةصفتهكذلك

برسوِله-وءامنوااللهتقوأءامنوئذين>يائهاوعلا:جلوقال

غفوووآللهلكغوينربه-تمشوننورال!م-وتحعلرحمتهمنيؤتكتمكفلين

28[.]الحديد/(زحتم

ينفعهمالذيوتقلبهمتصرفهمبأنإعلام<:به->تتشونقولهوفي

بللهمنافعولا،عليهممجدغيرالنوربغيرمشيهموأنالنور،هوإنما

نفعه.منأكثرضرره

أهلسواهمومن،الناسفيالمشيأهلهمالنورأهلأن:وفيه

لهم)4(،لاقواولالاحوالهم)3(ولالقلوبهممشيفلا،والانقطاعالزمانة

مشتإذاالصراطعلىتمشيلاوكذلك.الطاعاتلىإلاقدامهمولا

اقدامهم.الانوارباهل

".نورينمنهمنبيلكل"فإن)مط(:فيووقع)ب(.فيليس(1)

87(.)ص/المحمديةالفروسيةانطر:)2(

فقط.ت،ع()ا،من)3(

فقط.ظ(،)بمن(4)
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يمشونانهم:وهيبديعةنكتة<:به->تمشون:لىتعاقولهوفي

نورلاومنالدنيا،فيالناسبينبهامشوا)1(كمابانوارهمالصراطعلى

يستطيعفلا)2(،الصراطعلىقدمعنقدماينقلانيستطيعلافانهله

إليه.يكونمااخوجالصشي

فصل

ورسوله!نورا،كتابهوجعلنورا،نفسهسمىوتعالىسبحانهوالله

نورااوليائهداروجعلبالنور،خلقهعنواحتجبنورا،ودينهنورا،

نورو-كمشكؤؤمثلؤالازضنالسفواتدؤر>ألله:تعالىاللهقاليتلألا)3(،

ؤمبر!شجرؤمنيوقددريكأنهاكؤكمبالزجاجةزجاجةفيأئمضباحمقحباجميها

نورفىنورنارتمس!هلؤولويضىءزئيهاي!دغريهصولاشرقئهصلازيتونؤ

عليم<شئءبكلللهوللناسىالاكسلآللهويضربلمحثاءينلنورهللهتهدب

بكونه:الاية000(ؤالارض!.نورالسفوات..>4(:)قولهفسروقد35[،]النور/

اهتدىفبنوره،والأرضالسمواتاهلوهادي،والارضالسمواتمنور

لى.اولمثبتوا،"يمشون"(:ت،ب)أ،في(1)

لى.اولمثبتوا،ولا"":()ا،عفي2()

تصحيف،وهو:"تتلألا")ب(:فيووقعللنور.صفةلجملةواظ(ت،)أ،من)3(

المثبت.والصواب

."قوله":()بمنوسقط،""كونه:()ظفيوجاء(،،عت)ا،من(4)
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منهوالذيقالنوروإلا،فعلههوإنماوهذاوالارض!،السمواتأهل

لحسنى.االاسماءحدهوالذيالنوراسملهاشتقومنهبه،قائمأوصافه

وجهين:أحدعلىسبحانهإليهي!ضافلنهـور1و

فاعله.لىامفعولواضافةموصوفها،لىإصمةإضافة

...(رتجابؤرالأزضأ[3]ظ/قشرقتو>:تعالىكقوله:فالاول

القضاء،لفصلجاءإذاتعالىبنورهالقيامةيومإشراقهافهذا]الزمر/96[،

نأالكريموجهكبنورأعوذ"المشهور:الدعاءفيع!يدالنبيقولومنه

.(1)"أنتالاالهلا،تضلني

(2)"الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ"الاخر:الائروفي

اللفط.بهذاعليهأقفلم(1)

نأأنتإلاإلهلا،بعزتكأعوذإنياللهم...":بلفطعباسابنحديثمنوجاء

لمسلم.واللفط)2717(،ومسلم)4896(،البخا"ريأخرجه"...تضلني

35(،6/)المجمعالكبيرالمعجموفي(،1)360الدعاءفيالظبرانياخرجه)2(

الكاملفيعديوابن(،161،621)97()9/المختارةفيالضياء:طريقهومن

إسحاقابنعنوغيرهم9(0)رقمالجهميةعلىالردفيمندهبن1و(،201)6/

!شم!رالنبيدعوةقصةفذكر:قالجعفربناللهعبدعنأبيهعنعروةبنهشامعن

الطائفهاهل

"اهـ.ثقاترجالهوبقية،ثقةمدلسوهوإسحاقابن"وفيه:الهيثميقال

زيادبنيزيدحدثني(:هشامابنسيرة4-1/02)السيرةفيإسحاقابنورواه

مرسل.وهذا.نحوهفذكرالقرظيكعببنمحمدعن
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لىتعاأخبركما)1(اللهوجهلنورأشرقتالظلماتأنا[4ق]ب/!يمفاخبر

.بنورهالقيامةيومتشرقالارضأن

الدارمي،عثمانوكتابله)2("السنةو""الطبرانيمعجم"وفي

ولاليلربكمعندليس":قالعنهاللهرضيمسعودابنعنوغيرها،

)3(."وجههنورمنوالأرضالسمواتنورنهار،

منالايةتفسيرلىإأقربعنهاللهرضيمسعودابنقالهالذيوهذا

بانهفسرهامنماو،والارضالسمواتأهلهاديبانهفسرهامنقول

لحقوامسعود،ابنقولوبينبينهتنافيفلا)4(والارضالسمواتمنور

كلها.الاعتباراتبهذهوالارضالسمواتنورأنه

".)ب(:"وجهه)1(في

)ظ(.فيطمستوقد،والمسند"")ت،ع(:في)2(

بشرعلىالردفيوالدرامي)8886(،2(00)9/الكبيرفيالطبرانيأخرجه)3(

الشيخوأبو9(،0)رقمالجهميةعلىالردفيمندهوابن(،11)4رقمالمريسي

ايوبعنالسلامعبدبيأالزبيرطريقمنوغيرهم(111،471)رقمالعظمةفي

مطولا.فذكرمسعودابنعنالفهرياللهعبدابن

.بالكذبحبانابنتهمهاالسلامعبدأبوالزبيرفيه

".بالمنكراتمكرزبنالسلامعبدبنأيوبعنيحدثوكان":الدارقطنيوقال

.()1368رقم2(248،294/)حجرلابنالميزانلسانانطر:

(.)بمنسقط"والارضت1السماومنوربانهقسرهامنوأما":قوله(4)
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الاشعريموسىابيحديثمنوغيره)1("مسلمصحيح"وفي

يناملااللهان":فقال،بخمسجميماللهرسولفيناقام:قالعنهاللهرضي

قبلالليلعملاليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأنلهينبغيولا

سبحاتلأحرقتكشفهلوالنور،حجابه،الليلقبلالنهاروعملالنهار،

")2(.خلقهمنبصرهاليهانتهىماوجهه

اللهرسولسالت:قال،عنهاللهرضيذرأبيعن"مسلمصحيح"وفي

4(.)"اراهأنى)3(نور":قال؟ربكرايتهل!رو:

معناه:يقولعنهورضياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخفسمعت

فيانعليهويدل:قال.اراهفانىنوررؤيتهدونحالأونور،ثمكان

)5(.نورا"رأبت":فقال؟"ربكرايتهل":الصحيحالفاظبعض

صحفهحتىالناسمنكثيرعلىالحديثهذاامرأعضلوقد

كلمةوالكلمة،النسبياءانهاعلى"اراه)6(نينورا":فقال،بعضهم

كلمةعلى()ظناسخوكتب،خطاوهو""البخاري:،ع(ظ،ت)أ،في(1)

."مسلم":"ريالبخا"

.()917رقمصحيحهفيمسلماخرجه)2(

)ع(.منسقط)3(

192(.،)178رقمصحيحهفيمسلمأخرجه)4(

.292(.)178-رقمصحيحهفيمسلمأخرجه)5(

نور".:فقال"(:)تمنسقط)6(
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والخطأالإشكالهذالهموجبوإنما،ومعنىلفظاخطأوهذا،واحدة

"أراهأتى":قولهوكانربهرأى!ماللهرسولأناعتقدوالماأنهم

لفظه،باضطراببعضهمورده،لحديثافيحارواللرويةكالإنكار

الدليل.موجبعنعدولهذاوكل

جماعإلما)1(لهالرد"كتابفيالدارميسعيدبنعثمانحكىوقد

ابناستثنىوبعضهم،المعراجليلةربهيرلمع!أنهعلىالصحابة

فإن،الحقيقةفيبخلافذلكليس:يقولوشيخنا)2(ذلك،منعباس

)3(إحدىفيأحمداعتمدوعليه،رأسهبعينيراهيقللمعباسابن

أحمدولفظ)4(.رأسهبعينييقلولم،راهع!يمإنه:قالحيثالروايتين

اهـ.عنهما.اللهرضيب[3]ظ/قعباسابنكلفط

اللهرضيذرأبيحديث)5(معنىفيشيخناقالهماصحةعلىويدل

والله-هوالنورفهذاالنور")6(.حجابه"الاخر:لحديثافيع!يمقولهعنه،

السلف.اضواء.ط(،661،167)ص/المريسيبشرعلىالدارمينقضهو(1)

تيمية.ابن:يعني)2(

."إحدىفي"بدل""لإحدى(:)عوفيأحد"،"(:)بفي)3(

الفتاوىمجموعوفي2(،)2913رقم312()35/المسند:فيالروايةهذهانظر()4

/3(،386.)387

(.)تفيليس)5(

.()917رقمصحيحهفيمسلمأخرجه)6(
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"رأيتعنهاللهرضيذربيأحديثفيلمذكوراب[4ق1/النور-اعلم

.(1)"ذورا

فصل

35[.]النور/الاية(00.مضباحفهاكمشكؤؤنورو>مثل:لىتعاوقوله

كعب)2(بنأبيقالكماالمومن،عبدهقلبفيلنورهمثلهذا

.وغيره

نوره":"فيالضميرمفسر)3(فياختلفوقد

!لخمور.محمدنورمثلأي!شي!،النبيهو:فقيل

المؤمن.نورمثلأي،المؤمنمفسره:وقيل

2(.1)ص/يجهتخرتقدم(1)

بل1الوو""الفو[ئد"فيكعببنلابيالمؤلفونسبه،النسخجميعفيكذا)2(

أبيعنمنقولاأجدهولم،"السعادةدارو"مفتاج"السالكينو"مدارج"الصيب

منالتفاسيركتبعامةفيكعببنابيعنلمنقول1و،المؤلفذكرهمابمثل

البحرانظرالمومن،علىيعود""نورهقولهفيالضميرأن:لخلف1والسلف

فيتيميةابن:شيخهتبعالمؤلففلعل4(،4-1891)6/حيانلابيالمحيظ

لجوابو"ا964(،)383/7(،)2/الفتاوىمجموعفيكمالابيالنسبةهذه

"الباري"فتجفيذلكعلىلحنبليارجبابنلحافظاتبعهكما"،الصحيح

".لحكمواالعلومو"جامع

بعدها.وماالكلمةهذهفذهبتخرم)ظ(في)3(

23



اللهنورمثل:والمعنى،وجلعزاللهعلىيعودأنهوالصحيح

رسولهالنورهذامننصيباعبادهعظمو.عبدهقلبفيوتعالىسبحانه

الكلاموجهوهوالمذكور،لى)1(إالضميرعودتضمنهمامعفهذامج!ي!،

ولفظا.معنىأتموهو،الثلاثةالتقاديريتضمن

،إياهوواهبهلعبدهمعطيههوإذ:لىتعااللهلىإيضافالنوروهذا)2(

والقابل،الفاعللىإفيضاف،وقابلهمحلههوإذالعبد:لىإويضاف

ذكرالايةتضمنتوقد،ومادةوحاملومحلوقابلفاعلالنورولهذا

التفصيل.وجهعلىكلهاالامورهذه

يشاء.منلنورهلهادياالأنوار،مفيض،لىتعااللههو:فالفاعل

وعزيمتههمته:لحاملوا،قلبه:والمحل،المؤمنالعبد:والقابل

وعمله.قوله:والمادة،وإرادته

والمعانيالاسرارمنفيهالايةتضمنتهالذيالعجيبالتشبيهوهذا

عيونبهتقرمانورهمنأنالهبماالمؤمنعبدهعلىنعمتهتمامواظهار

قلوبهم.بهوتبتهجأهله

)3(:طريقتانالمعانيلاهلالتشبيههذاوفي

منسلمومأخذاأقربوهي،المركبالتشبيهطريقةإحداهما:

(.)ظ،مطمن)1(سقط

)أ،ع(:"وهو"خطا.)2(في

5(نطريقا":()ظفي)3(
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تعرضغيرمن)1(؛المؤمنبنوربرمتهالجملةاتشبهأنوهي،التكلف

وعلى،بهالمشبهمنبجزءومقابلته،المشبهأجزاءمنجزءكللتفصيل

.القرانأمثالعامةهذا

قدللضوء،جمعالتكونتنفذلاكوة:وهي""مشكاةصفةفتامل

الدريالكوكبتشبهزجاجةداخلالمصباجوذلك،مصباجفيهاوضع

زيتمنوقودا،تمهاوالأدهانأصفىمنومادتهوحسنها،صفائهافي

تصيبهابحيثغربيةولاشرقيةلاأ[5]ب/قالقراح)2(وسطفيشجرة

بأطرافه،محميةالقراحوسطفيهيبلالنهار،طرفيأحدفيالشمس

شدةفمندونها،الأطرافلىإوالافات،إصابةأعدلالشمستصيبها

فهذانار،تمسهأنغيرمنيضيءيكادوحسنهوصفائهزيتهاإضاءة

عبدهقلبفيوضعهالذيلىتعااللهنورمثلهوالمركبالمجموع

به.أ[4ق]ظ/وخصهلمؤمنا

المفصل.التشبيهطريقة:الثانيةوالطريقة

قلبهوشبه،قلبه:والزجاجة،المؤمنصدر:المشكاة:فقيل

جمعقدفانهالمؤمنقلبوكذلكوصلابتها،وصفائهالرقتهابالزجاجة

الخلقعلىويشفقويتحننويحسنيرحمفهو،الثلاثةالاوصاف

فليتأمل.!النسخجميعفيكذا(1)

561(.)2/اللسانشيء.يخالطهلمالذيالماء:القراح)2(
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زن)1(

ويباعد،عليههيماعلىوالعلومالحقائقصورفيهتتجلىوبصفائه

فييشتدوبصلابتهالصفاء)2(،منفيهمابحسبوالوسخوالدرنالكدر

اللهأعداءعلىويغلظ،لىتعااللهذاتفيويتصلب،لىتعااللهأمر

كما،كالانيةالقلوبلىتعااللهجعلوقد،لىتعاللهلحقباويقوم،لىتعا

أرقهاإليهفاحبها،أرضهفياللهانيةالقلوب":السلفبعضقال

صفاها(")3(.وصلبهاو

هي:المباركةوالشجرة.قلبهفيالايماننورهو:والمصباح

التيالمصباحمادةوهي،الحقودينللهدىالمتضمنةالوحيشجرة

"هالخلقعلىويشفقويتحننويحسنبرقتهيرحمفهو"(:،ع)تفي(1)

خطا.وهو""الصفات(:)عفي(2)

صحيح،وسندهمعدانبنخالدعن2()273رقمالزهدفيأحمدالإماماخرجه)3(

أمامة.أبيمسندمنفجعلهالاسديالقاسمبنمحمدووصله

)827(.الزهدعلىزوائدهفيحمدابناللهعبدأخرجه

.تقدمكماالمقطوعوالصواب،بالكذبتهمالاسديو،باطلورفعه

.بنحوهمرفوعاالخولانيعتبةبيأمسندمنوورد

.وغيره)817(رقمالشاميينمسندفيالطبرانيأخرجه

وقفه.والصوابخطا،ورفعه،الهيثميوحسنه،العراقيجودهلحديثوا

.(1961)رقمالصحيحةوالسلسلة(،34151/)للمزيالكمالتهذيبانظر:
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والادراكالصحيحةالفطرةنورالنور:علىوالنور.منها1(يتقد)

الاخرلىإالنورينأحدفينضاف،والكتابالوحيونور،الصحيح

نأقبللحكمةوالحقباينطقيكادولهذانور؛علىنوراالعبدفيزداد

فيتفقبه،ونطققلبهفيوقعما)2(بمثلالاثريبلغهثمبالاثر،فيهيسمع

وذوقهوفطرتهعقلهفيريه،والوحيوالفطرةوالشرعالعقلشاهدعنده

العقلعندهيتعارضلا،لحقاهولمجي!الرسولبهجاءالذيأن)3(

النور،علىالنورعلامةفهذا،ويتوافقانيتصادقانبل،البتةوالنقل

والخيالات،الباطلةب[5]ب/قالشبهقلبهفيتلاطمتمنعكس!

،العقلياتالقواطعأهلهايسميها)4(التي،لجهلياتاالظنونمنالفاسدة

يغشعهلبنتجيفى>اؤكبهدس:لىتعااللهقالكماصدرهفيفهي)5(

أخرجَيده-أابعضفولىبعفهالمجتانوبه-!ابطمنموئي-فويهمنمغ

.[04النور/1<ثؤبىمنلهفمانوزالصاللهمجعلوومنيرلفأيكذلز

أتمكلهمادمبنيطوائفالاياتهذه)6(انتظمتكيففانظر

"ظ":"يتوفد".)1(في

!.)ع،ت(:"على)2(في

)ظ،ت(فقط.)3(من

)ع(:"تسفيها[(.)4(في

".)ت،ع(:"فهن)5(في

أولى.والمثبت"،"نظمت)ظ(:فيوقت)6(
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.اشتمالأكملعليهواشتملت،انتظام

فيمالحقاأنعرفواالذينوالبصائر،الهدىأهل:قسمانالناسفان

على)1(يشتبهفشبهاتعارضهماكلنو،اللهعنع!ييهالرسولبهجاء

بهينتفعحاصللهشيئافيظنهاأمرها،والسمعالعقلمننصيبهقلمن

شثال!جدمجدهلم-جاءهاذاجتي+ماالظمانتحسبهبقيعه>مم!الم:وهي

لبممجيفىألحسا!!أؤكبهدضئسريغراللهحسابهفوفنهعدهالله

اخرجأإبعضىفوقبعضهاجمتافو!ه-!ابطمنموج-فويهمنمؤجيغشته

.[9304،النور/21(()ثؤرمنلهنحالؤراله-الئهئحعلوومنيزلهأيكدلزَيده-

والعملالنافعالعلمأصحابط،الحقودينالهدىأهلهموهؤلاء

،بالشبهاتيعارضوهاولمأخبارهفيع!م!الرسولصدقواالذينالصالح

منعلمهمفيهمفلا،بالشهواتيضيعوهاولم)3(،أوامرهفيطاعوهو

ولا)4(،ساهونغمرةفيهمالذينالخراصينالخوضب[4]ظ/قأهل

فيأعمالهمحبطتالذينبخلاقهمالمستمتعينمنعملهمفيهم

لى.أوو]لمثبت،"تشتبه"،ع(:ظ)1،في(1)

فوبهء<من>موجقرد5:وإدى،ت"،ظ"فيالايةانتهت<لبن>مجر:قودهدىإ)2(

)ب(.منوالمثبت)ع(،فيالايةانتهت

."ونواهيه"أوامره)ع(:في)3(

/]الذاريات<ساهوتضرؤفىمالذين!الحزصون>قنل:لىتعاقولهلى!يشير(4)

01،11].
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)1(.الخاسرونهمولئلشووالاخرةالدنيا

فيالظلماتهلنورهفيفرأواالمبينالوحينورلهمأضاء

،يترددونريبهموفييتهوكون،ضلالتهموفي،يعمهونارائهمظلمات

بهلىتعااللهبعثممامجدبينممحلين،السراببطاهرمغترين

الافكار)3(نخالةالاعندهمانالخطالص،وفصللحكمةا0)2( مرر.سوله
السنةعلىوقدموهاإليها،واطمأنوابهارضواقدالتي،الاذهانوزبالة

اتباعلهمأوجبه)5(ببالغيههمماكبر)4(إلاصدورهمفيإن،والقران

.سلطانبغيراللهاياتفييجادلونلاجلهوهم،الشيطانونخوةالهوى

فصل:

جاءبمالجهلابينجمعواالذينوالظلملجهلاأهل:الثانيالقسم

أكاءإلاهين>:فيهملىتعااللهقالالذين،أهوائهمباتباعوالظلمبه،

وأكثرأمو،قؤةمنكمأشذ!انوقبلكممنلذيف!م:تعالىقولهإلىيشير(1)

قئلممنلذلىاشتمتع!مابحبقكلبخئقهزفاستمتعتمفاستمتعووأولدا

لأخرةالذنياوفياعم!حبالتأؤليهكخاضوأوخضغ؟لذيبحنقهم

96[.]التوبة/(الخسرونهمولئثو

"."رسله(:ت)ب،في)2(

".انتحالة")ع(:وفي،""نحاته(:ت،)ظفي)3(

كبر".صدورهمفي":،ع()ظفيجاءكبر"إلاصدروهمفي"إن:قوله(4)

56[.]غافر/<بئلغيههمماكئنإلاصدورهمفى!ن:لىتعاقولهلىإيشير(5)
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تفويوماآلطنإلايتبعونإنسئطيئمنبهاللهأنزلمااباويهموأشثمكيتموها

23[.]العجم/(اقدىا[6ق]ب/زقيمنهمجآةولقذالأنفسى

:قسمان:وهؤلاء

جهلأهلوهم،وهدىعلمعلىأنهم)1(يحسبونالذينأحدهما:

ويعادونهالحقيجهلونالذينالمركبلجهلاأهلفهؤلاء،وضلال

وهمأهلهويوالون2()ويوالونهالباطلوينصرون،أهلهويعادون

الشيءلاعتقادهمفهم)3(،الكاذبونهمانهمألاشيءعلىأنهميحسبون

ماء،الظمانيحسبهالذيالسرابرائيبمنزلةعليههوماخلافعلى

بمنزلةوعلومهمأعمالهمهؤلاءفهكذاشيئا،يجدهلمجاءهإذاحتى

مجردعلىيقتصرولم،إليههمماأحوجصاحبهيخونالذيالسراب

بلماء،يجدهفلمالسرابأم)4(منحالهوكمالحرمانواالخيبة

العادلينوأعدلالحاكمينأحكمعندهوجدأنهذلكلىإانضاف

إياهووفاهوالعملالعلاممنعندهماله)5(فحسب،لىوتعاسبحانه

(.)تمنسقط"يحسبونالذين"أحدهما::قوله(1)

(.،ع)ظفيليس)2(

علىأشهمويحسبونلتميحلفونله-كمايخقفونجميعاأللهئتعثهمئؤم>:لىتعاقولهلى!يشير)3(

.[18/]المجادلة(البهذبرنهماشهمالآشقء

قصد.:بمعنىهماوكلا،"رام":()عفي(4)

."لى!"(:)تفي(5)
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هباءفجعلهنفعهيرجوعملمنعملمالىإوقدمالذر،بمثاقيل

وصارت!ب!م،رسولهسنةعلىولا،لوجههخالصايكنلمإذ1(؛منثورا)

منثورا،هباءكذلكنافعةعلومايظنهاكانالتيالباطلةالشبهاتتلك

عليه.حسراتوعلومهأعمالهفصارت

وقتالشمسضوءمنالمنبسطةالفلواتفييرىما:والسراب

.يجريماءكانهالارضوجهعلىيسرب،الظهيرة

ولافيهجبللاالذيالارضمنالمنبسطهو:والقاعوالقيعة)2(

واد.

يراهبسرابعمالهوالوحيمن)3(علومهيأخذلممنعلومفشبه

تلظى،ناراويجدهأ[5]ظ/قظنهفيخيبفيؤمهالحر،شدةفيالمسافر

العطشبهمواشتدالناسحشرإذاوأعمالهمالباطلأهلعلومفهكذا

فأخذتهمعندهاللهوجدواأتوهفإذاماء،فيحسبونهكالسرابلهمبدت

فقطعحميماماءفسقوا،الجحيمنارإلىفعتلوهمالعذابزبانية

تنفع،لاالتيالعلومتلكهوسقوهالذيالماءوذلكأمعاءهم)4(،

.[23/]الفرقان(فنثورافجعلانههمآ4عملىمنماعملؤاوقدئا،ك>:لىتعاقولهلى!يشير(1)

."لبقيعةا":(ب)في(2)

."عن":(ت،ب)في3()

.[15]محمد/(!أمعافقالعحميمام!.وسقو.>ه:لىتعاقولهلىإيشير(4)
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،إياهسقاهمحميمالىتعااللهصيرهاتعالىاللهلغيركانتالتيوالاعمال

تلكوهوجوع)1(،منيغنيولايسمنلاضريعمنطعامهمأنكما

منتغنيولاتسمنلاكذلكالدنيافيكانتالتيالباطلةوالاعمالالعلوم

ب[6]ب/قبالاخسرنننئئمهل>قل:فيهماللهقالالذينهموهؤلاءجوع،

صحنعا<تحسنوننهمتحسبونو!الدشاالجؤةفىسعيهمضلالذين!أكلا

عملىمنماعملؤاإلىوقدقا>:بقولهاللهعنىالذينوهم[،301،401]الكهف/

لك!ذ:لىتعابقولهعنىالذينوهم23[،]الفرقان/(منثوراهبلهفجعئته

.[167]البقرة/(النارمنبخرجننهموماعلئهئمحسرتغمفماللهلرصهص

المنغمسونوهم،الظلماتأصحاب:الصنفهذامننيالثاالقسم

همبلالانعام،بمنزلةفهموجه،كلمنبهمأحاطقدبحيثلجهلافي

بمجردبل،بصيرةغيرعلىعملوهاالتيأعمالهمفهولاءسبيلا،أضل

الله.من)2(نورغيرمنالاباءواتباعالتقليد

الكفر،وظلمة،الجهلظلمةوهي،ظلمةجمع<:!بهانمي

الاعراضوظلمة،لريبوالشكوظلمة،الهوىواتباعالظلموظلمة

<صجمنولايغنيلايسمن!ضحريعمنلاطعائملهئم>لئس:لىتعاقولهلىإيشير(1)

7[.6،]الغاشية/

(5)بمنسقط2()
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عليهم،وسلامهاللهصلوات)1(رسلهبهلىتعااللهبعثالذيلحقاعن

فإنالنور،لىإالظلماتمنالناسبهليخرجمعهمأنزلهالذيوالنور

الحقودينالهدىمنلمجيممحمدابهتعالىاللهبعثعماالمعرض

ظلمة،ومدخله،ظلمةوعمله،ظلمةقوله:ظلماتخمسفي)2(يتقلب

مظلم،ووجهه،مظلمفقلبه)3(،الظلمةلىإومصيره،ظلمةومخرجه

بهاللهبعثماالخفاشيةبصيرتهقابلتواذا،مظلموحاله،مظلموكلامه

فهرببصرهيخطفنورهوكادمنهالهربفيجدالنورمنلمجيممحمدا

قيل:كما،ولىوبه)4(أنسبهيالتيالاراءظلماتلىإ

بضوئهالنهارأعشاهاخفاقيش

)6(مظلمالليلمنقطعووافقها)5(

."لهرسو":"ظ"في(1)

."ينقلب":(ت)في(2)

."ظلمة":(ظ)في(3)

".أنسببها")ب(:وفي."أنسب"به)ت(:وفي،ع(،)ظمن(4)

."ووافتها":()تفي(5)

ابنقولمنأخذهقائلهولعل،قائلهعلىأقفلملبيتو.مظلمه"")ت(:في)6(

:(1)57ديوانهفيالرومي

غيهبالليلمنقطعولاءمهابضوئهنهارأعشاهاخفافيش

:المدارجفيالمولفوأنشد

بادياالليلمنقطعولاءمهابضوئهلنهار1أعشاهاخفافيش
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بدىو،وصالجال)1(،الاذهانونحاتةالافكارزبالةلىإجاءفإذا

فيانجحرالرسالةوشمسالوحينورطلعفاذا.وقرقعوقعقعوأعاد،

.الحشراتأجحرة

لجةلىإمنسوب،العميق)2(:اللجي(لبنئحي>في:لىتعاوقوله

تصوير<ماخ-فويهمنمغ>يغمثعئه:وقوله.معظمهوهوالبحر،

لباطلوالشبهأمواجتلاظمفشمبه،وحيهعنالمعرضهذا)3(لحال

بعضهاأمواجوأنهاالبحر،ذلكأمواجبتلاطمصدرهفي[ب5ق]ظ/

البحر.لىإراجع<>يغشئه:قولهفيالاولوالضميربعض،فوق

تلكإنئم)4(،الموجلىإعائد<-فويه>من:قولهفيالثانيوالضمير

البحرظلمة)5(:ظلماتفههنا17[ق]ب/،بسحابمغشاةالأمواج

كلهذلكفوقالذيالسحابوظلمة،فوقهالذيالموجوظلمة،اللجي

يراها.يكدلميدهالبحرهذافيمن)6(اخرجإذا

لمقاربةنفيهو:النحاةمنكثيرفقالذلك،معنىفيواختلف

".الاذهانوزبالةالافكار،"نحاتة(:)ظفي(1)

(.،ع)تمنلممقط(2)

"."بحال(:،ع)بفي)3(

(.)تمنسقط(4)

(.،ع)تمنسقط(5)

".ممن"(:)ظفي)6(
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تنتفيولاالشيءوقوعينتفيقدفانه،الرويةنفيمنأبلغوهورؤيتها،

بوجه.رؤيتهايقاربلم:قالقكأنه،مقاربته

فيالافعالسائرحكملها،المقاربةأفعالمنوكادهؤلاء:قال

(1فإذا)،الفعللمقاربةإئباتفهو،يفعلكاد:قيلفاذا،والائباتالنفي

الفعل.لمقاربةنفيفهو،يفعليكدلم:قيل

شديد،جهدبعديراهاإنماأنهعلىدالهذابل:أخرىطائفةوقالت

لانقالوا:،الظلماتتلكلأجلالعسر؛أعظمبعدرؤيتهاإئباتذلكوفي

نفتواذانفت،أثبتتإذافانها:الافعالمنلغيرهالي!سشأن)2(لهاكاد

لجهدابعدإليكوصلت:فمعناه،إليكأصلكدتما:قلتفإذا،أثبتت

)3(،لقيامهنفيفهي،يقومزيدكاد:قلتواذا،للوصولإثباتفهذا.والاثمدة

[91]الجن/(لبدايكولؤبئعليهدئهيدلمحوه؟دوعئد-لماقاموأنه>:لىتعاقالكما

.[15/]القلملايةا(000يائصنرقىليزلقونك!الذبيكفروااي!وإن>:لىتعاقولهومنه

ملغزا:ذلكفيبعضهموأنشد

)4(لفظةهيماالعصرهذاأنحوي

وثمودجرهملسانيفيجرت

"واذا".:والاولى،النسخجميعفيكذا(1)

"."مبان)ت،ع(:فيووقع(،ظ)ب،من)2(

".قيامهلنفينفي"فهو)ظ(:في"لقيامهنفي"فهو:قوله)3(

"كلمة".)ع(:في)4(
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أثبتتالنفيصورةفياستعملتإذا

جحود)1(مقامقامتأثبتتوإن

استعمالهاإن:وغيرهمالكبناللهعبدأبومنهمثالثةفرقةوقالت

منفيةواستعمالها.يقومزيدكاد)2(:كقولكخبرهانفييقتضيمثبتة

وأمنفيةكانتسواءالخبر)3(تنفيعندهفهي،الاولىبطريقنفيهيقتضي

واحتج،يقملم:منالنفيفيعندهأبلغ،يقومزيديكدفلم)4(،مثبتة

أبلغوهوالفعلمقاربةنفتفقدالمقاربةأفعالمنوهينفيتإذابانها

وذلكلخبرها،اسمهامقاربةتقتضيفهيمثبتةاستعملتواذا،نفيهمن

كادواوماميوفذمجوها:لىتعاقولهمثلعنواعتذر.وقوعهعدمعلىيدل

كدتوماإليكوصلت:قولهممثلوعن71[البقرة/أالاية(0..يفعلوت

علىواردهذابأنأ[؛6ق]ظ/سلمب[7ق]ب/كدتوماوسلمت.أصل

:فالاول،لهمقارباأكنلمأنبعدكذافعلت:أي،متباينينكلامين

كانبلله)5(؛مقاربايكنلمأنهيقتضي:والثاني،الفعلوجوديقتضي

.متغايرانامرانبهمامقصودكلامانفهما،منهايسا

.المعريالعلاءلابي868()ص/"اللبيبمغني"فيهشامابننسبه(1)

"."كذلك(:،ع)تفي(2)

".نفي"(:)بفي)3(

".منفيةأو"مثبتة،ع(:ظ،)تفي(4)

)ب(.منسقط()5
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كانتفإذاومستقبلها،ماضيهابينالفرقلىإ:رابعةفرقةوذهبت

أو)1(الماضيبصيغةكانتسواء؛الفعللمقاربةفهيالاثباتفي

كانتالمستقبلبصيغةكانتفإن،النفيظرففيكانتوإن.المستقبل

كانتوإن4[.0]النور/<يكديرلفا!لز:قولهنحو،ومقاربتهالفعللنفي

كادووما>فذبحوها:قولهنحو،الائباتتقتضيفهيالماضيبصيغة

71[./]البقرة(لفعلوت

يقتضيفعلأنهاوالصحيح،اللفظةهذهقيللنحاةطرقأربعةفهذه

لفظهامنيستفدلمالخبرونفي،الأفعالسائرحكمولها،المقاربة

إذافإنهامعناها،لوازممناستفيدوإنما،لنفيهتوضعلمفانهاووضعها؛

إذاماو،باللزوممنفيافيكونواقعايكنلمالفعل)2(مقاربةاقتضت

إذاكما،المقاربةلنفيفهيواحدكلامفيكانتفإن،منفيةاستعملت

لجبانايكادولايسود،البخيليكادولا،يفلحالبطاليكادلا:قلت

لمأنبعدالفعلوقوعاقتضتكلامينفيكانتوان.ذلكونحو،يفرح

أمرها.فيالتحقيقفهذا،مالكابنقالكمامقاربا،يكن

نهعلىيدل)3(أنهإما<يكذيرلفا!لز:لىتعاقولهأنوالمقصود

.أو""بدلو"":(ب)في(1)

خطا.وهو"رنةمقا":()عفي(2)

سقطا.السياقفيوكان.خطاوهو"يدخل"(:)ظفي)3(
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رؤيتهايقاربلاكانفإذاالاظهر،وهوالظلمةلشدةرؤيتهايقاربلا)1(

يراها.فكيف

الرمة:ذوقال

يكدلمالمحبينالنايغيرإذا

يبرج)2(ميةحبمنالهوىرسيس

.يزولفكيف؛الزوالوهو،البراجيقاربلمأي

عليهمضررهاوحصولنفعهافواتفيأولاأعمالهمسبحانهفشبه

أملهماعكسعتدهوجدجاءهفاذابعتد،منرائيهيخدعخداعبسراب

.ورجاه

نورعنخاليةباطلةلكونهاوسوادها،ظلمتهافيثانياوشبهها

قدالذيالامواجالمتلاطمالبحرلججفيمتراكمةبطلمات،الإيمان

مطابقةأ[8]ب/قوأشدهبدعه،ماتشبيهالهفيا،فوقهمنالسحابغشيه

علىلىوتعاسبحانهاللهعبدمنوحال،والضلالالبدعأهل)3(بحال

كتابه!بهنزلوعصي!رسولهبهبعثماخلاف

".)ع(:"لم)1(في

ابنمعقصتهنظرو،التبريزيلخطيبابشرح(،414)ص/الرمةذيديوان:انظر(2)

683(.682،)ص/اجد(الملىإيكد(الم:قولتغييرهفيشبرمة

"."لحال(:)عفي)3(
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والتصريح،بالمطابقةالباطلةلاعمالهمتشبيههوالتشبيهوهذا

السرابمنواحدوكل،باللزومالفاسدةوعقائدهمولعلومهم

لها،حاصللاسرابفهيعمالهم،وعلومهملمجموعمثلوالظلمات

فيها.نورلاوظلماتب[6]ظ/ق

مشكاةمنتلقاهاالتيوعلومهالمؤمنأعمالمثلعكسوهذا

بهالذيالنورومثلوالعباد،البلادحياةبهالذيالغيثمثلفإنها،النبوة

لاخرة.والدنياأهلانتفاع

موضعغيرفيالقرانفيالمثلينهذينسبحانهيذكرولهذا

كمثر>متد:قولهفيالبقرةسورةفيذكرهماكماعدائه،ولاوليائه

لاظتفىوجمهغبنورهئمللهذهب"حولهماأضاءتفلعاناراا!نشوقدالذى

18[.،]البقرة/17(لايزجعونفهمعمىبكم!تم!يثصروبئ

وينتفعوالهملتضيءناراأوقدوابقومالمنافقينأعداءهسبحانهشبه

ويضرهم،ينفعهمماضوئهافيفأبصرواالنارلهمأضاءتفلمابها،

عنضلواسفركقومفهم،تائهينحيارىكانوانبعدالطريقوأبصروا

فأبصروالهمأضاءتفلما،الطريقلهملتضيءالنارفأوقدواالطريق

سدتقد،يبصرونلاالظلماتفيوبقوا(،1النار)تلكطفئتوعرفوا

:أبوابثلاثةمنالعبدلىإيدخللهدىافإن،الثلاثلهدىاأبوابعليهم

اصوب.لمثبتواالانوار""(:)مطفي(1)
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عليهمسدتقدوهؤلاء)1(.بقلبهويعقله،بعينهويراه،باذنهيسمعهمما

ينفعها.ماتعقلولا)2(،تبصرهولاشيئا،قلوبهمتسمعفلا،الهدىأبواب

بمنزلةنزلواوقلوبهمبصارهموبأسماعهمينتفعوالملما:وقيل

.متلازمانوالقولان،عقلولابصرولالهسمعلامن

النارضوءفيرأواقدلانهم<؛لايزجعون>فهم:صفتهمفيوقال

وأبصروا.رأوامالىايرجعوالمعنهمطفئتفلما،الهدىوأبصروا

نورهم،ذهب:يقلولم(بعورهتملله>ذهب:لىوتعاسبحانهوقال

هي)4(التيالخاصةالمعيةتلكسرانقطاعوهو،بديعسر)3(وفيه

اللهءو>إن،المؤمنينمع)5(لىتعااللهفإن،تعالىاللهمنللمؤمنين

همؤالذيناتقو[ب8ق]ب/الذينحاللهنو>[،:153<]البقرةالضنبرجمن

لمعيتهانقطاعالنوربذلكاللهفذهابلعحل/128[،]<ئخسنون

يبقفلمالمناققينوبينبينهفقطعها،أولياءهبهاخصالتي)6(الخاصة

)ع(.منسقط"بقلبهويعقله،بعينهويراه":قوله(1)

(.)عمنسقط"تبصرهولا":قوله2()

(.)ظمنسقط)3(

(.)ظمنسقط(4)

".لمع":(ظ،)تفي()5

(.مط،ظ،)تفيليس)6(
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>لاتخزنمننصيبلهمفليس،معهمولانورهمذهاببعدعندهم

سجهدين(ربئمعينقاصص>:منولا04[التوبة/1<معناأللهن

62[.]الشعراء/

خارجاضوءهاجعلكيف<حؤله-ما>أضاءت:لىتعاقولهوتأمل

ضوءكانولكنه؛يذهبلمولابسهبهضوؤهااتصلولومنفصلا،عنه

أصلية،لظلمةوعارضاالضوءفكان،ومخالطةملابسةلامجاورة

كلأ[7]ظ/قفرجعمعدنها،فيالظلمةوبقيت،معدنهلىإالضوءفرجع

بهاتعرفبالغةوحكمة،قائمةاللهمنحجة،بهاللائقأصلهلىإمنهما

.عبادهمنالالبابليأولىإ

)1(ليطابقبنارهم:يقلولم(،بنورهتملله>ذهب:لىتعاقولهوتأمل

الاشراقمنفيهابمافذهب،واحراقاشراقفيهاالنارفإن؛الايةأول

النارية.وهو،الاحراقمنفيهاماعليهمبقىوالنور،وهو

>فلعا:قولهمع،بضوئهم:يقلولم(!شورهتم:قالكيفوتامل

اللهذهب:قيلفلوالنور،فيزيادةهوالضوءلان<؛حؤله-ماأضاءت

أصلالنوركانفلما،الاصلدونفقطبالزيادةالذهابلاوهمبضوئهم

وزيادته./ءبالسدذهابابهالذهابكانالضوء

".(:"ليطابق)ت،ع،مط)1(في
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الذينالظلماتأهلمنوأنهم)1(،عنهمالنفيفيأبلغفإنهوأيضا:

لهم.نورلا

ودينهنورا،ع!م!رورسولهنورا،كتابهسمىلىتعااللهفإن:وأيضا

سبحانهفذهابهنور،والصلاةالنور،أسمائهومننورا،وهداهنورا،

كله.بهذاذهاببنورهم

انمزواالذيئأؤدتم>:قولهمنتقدمهلماالمثلهذامطابقةوتامل

كينص[16]البقرة/<سهتديفرماكانوئخرتهمربح!فماباالدبآلمت

والرضىالصلالةحصولتضمنتالتيالخاسرة)2(التجارةهذهطابق

الصلالة،هيالتيالظلمات)3(وحصولمقابلتها،فيالهدىوبذلبها،

والنور،الهدىفبدلوا،الهدىهوالذيالنورعنبدلابها؛والرضى

أخسرها،ماتجارةمن)5(لهافيا،والضلالةالظلمةعنهوتعوضوا)4(

غبنها)6(.أشدماوصفقة

".عليهمالر؟في"أبلغ)ب(:فيووقع"عليهم".،ع(:ظ)ت،في()1

)1(.النسخةمصورةمنالسقطانتهىهنالىإ)2(

خطاهوهو"حول":()بفيو.لاحصول":(ظ،،عت)أ،في3()

."اضوور":()عفي(4)

.(مط)من(5)

هذهلحاشيةافيالناسخعليهافوضع،واضحةغير)أ(وفي"شبهتها"،(:)عفي)6(

000005العلامة
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>وجمهمقال:ثم،فوحده(بنورهتملله>ذهب:اللهقالكيفوتامل

اللهصراطوهوواحد،الحقفإن)1(فجمعها،(ظنتفىأ[9]ب/ق

له،شريكلاوحدهعبادتهوهو،سواهإليهيوصلصراطلاالذيالمستقيم

عماالخارجينوطرقوالبدعبالاهواءلاجمي!،رسولهلسانعلىشرعهبما

فإنها؛الباطلطرقبخلاف؛الحقودينالهدىمنرسولهبه)2(بعث

كقوله:،الباطلويجمع،الحقوتعالىسبحانهيفردولهذا.متشعبةمتعددة

كفروأوالذينالورإلىالطتمنيخرجهمءامنوأالذيفولتلله>

.[572لبقرة/]1<لظتاإلىالئورمىيخرصنهماظغوتأؤليآوهم

السبلتلبعوولافاتبحوهم!تميماهداصزطى>وأن:لىتعاوقال

]الانعام/153[.!سبيلهعنبكمفعفزق

لى:تعاقولههذايناقضولا،الحق)3(سبيلهووحد،الباطلسبلفجمع

فإن16[؛]المائدة/(الشلضسبلرضؤفه-اتبعمفأللهبهيهدى>

وصراطهالواحدسبيلهيجمعهاالتيب[7]ظ/قمرضاتهطرقهيتلك

واحد،وسبيلواحدصراظٍلىإترجعكلها4()مرضاتهطرقفإن،المستقيم

)ع(:"كان".)1(في

به".الله"بعث)أ،ت،ع،مط(:في)2(

"سبيل".)ع،مط(:في)3(

)ع(.منسقط"مرضاتهطرقفإن،المستقيموصراطهالواحدسبيلهيجمعها"التي:قوله(4)
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خطاخطأنهمج!يمالنبيعن1(صح)وقدمنها.إلاإليهسبيللاالتيسبيلهوهي

شمالهوعنيمينهعنخطوطاخطثم"اللهسبيل"هذا:وقالمستقيما،

:>وأنقولهقرأثم"إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلىسبل،هذه":فقال

سبيلةعنبكمفمفزقالئمبلتنبعوولافاتبعومستقيماصزطىهذا

2(.[)531]الانعام/(تئقونلعلكمبه-وصمبهملكمذ

)1(

)2(

)أ،ب(:"وصج".في

ابيوابن(،14،4374)42(70،280،2436)7/المسندفيأحمدأخرجه

حبانوابن(،4961،1718)الزخارالبحرفيوالبزار(،)17السنةفيعاصم

والاعمشالنجودبيأبنعاصمطريقمن،وغيرهم7(،)6،رقمصحيحهفي

.فذكرهمسعودابنعنوائلأبيعن

:ومرة،"حبيشبنزر":مرةفقال،عاصمعنعياشبنبكرأبوفيهواضطرب-

منه.وهمولعله،"وائلأبي"عن

.بنحوهمسعودابنعلىموقوفابهوائلأبيعنالمعتمربنمنصورورواه-

.()1677الزخارالبحرفيالبزاراخرجه

مختصرا.موقوفاأبيهعنمسعودبناللهعبدبنعبيدةأبوورواه-

رقم)85(5الاعتقاداصولشرحفياللالكائيأخرجه

والحاكمحبانابنصححهوالحديثمسعود،ابنعنمحفوظرفعهوكأن

عند،بمعناهمرفوعامسعودابنعنخثيمبنالربيعروايةويؤيده،لمؤلفوا

خطأوهو،وائلبياحديثبلفط()1865البزارعندوهو6(،450)البخاري

البزار.منولعله،ووهم

31(.)27267(/)13الدارقطنيعللاذظر:
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التيالفتنةنارمنيوقدونهوماللمنافقينمثلهذا)1(إن:قيلوقد

اؤفدوا!طما:لىتعااللهقولبمنزلةويكونالإسلامأهلبينيوقعونها

ألله>ذهب:لىتعاقولهويكون64[/دمائدة11<اللهاطفاهاللحربنارا

ماوابطالتخييبهمويكون<الته>أداها:لىتعالقولهمطابقا<بنورهتم

وقعوامماالتخلصلىإيهتدونلالحيرةاظلماتفيتركهمهوراموه

عمي)2(.بكمصمهمبلسبيلا،يبصرونولافيه

السياقفإننظر،بالايةمراداكونهففيحقاكانوانالتقديروهذا

ناروموقد<،-حولهماتأضا:>فلظلىتعاقولهويأباه،لغيرهقصدإنما

بنورهتم(لله>ذهب:لىتعاقولهويأباهأبدا.حولهمايضيءلاالحرب

ظفتفى>وجمهم:لىتعاقولهويأباه.لهنورلالحرباناروموقد

المعرفةنورمنانتقلواأنهميقتضيوهذا<،يتصروبئأ[لا9ق]ب/

المنافقهو":اللهرحمهلحسناقالوالكفر.الشكظلمةلىإواليصيرة

:أي(لايزجعون>فهم:قالولهذاأنكرلما)3(،ثموعرفعمي،ثمأبصر

فارقوه.الذيالنورلىإ)4(يرجعونلا

.[17/]البقرة.(..ناراأشتؤقدائذى>مث!هخكمثل:قولهيعني(1)

.[18]البقرة/(لايزجعونفهمعمىبكم!ئملم>:لىتعاقولهلىايشير)2(

سند.بدون5(1/1)تفسيرهفيحاتمبيأابنذكره)3(

(.)بمنسقط"يرجعونلا:"اي:قوله(4)
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،[17]البقرة/(لايعقلونعئىفهملكغ>!ئمالكفار:حقفيلىتعاوقال

،والايمانالبصيرةأهلمنيكونوالمإذالكفار،عنالعقلفسلب

لىإيرجعوافلمكفرواثمامنوالانهم؛المنافقينعنالرجوعوسلب

.لايمانا

ظلفتفيهألشماءمناؤكصفبم>:فقالمائيااخرمثلالهمضربثم

يالبهفربن<محي!والئهخذرالمؤبثئنالضواعياذاضهمفىأصنبعنميحعلونوبرقورغد

النورمنع!يمرسولهبهتعالىاللهبعثممانصيبهمفشبه91[لبقرة/11

كانماأحوجعنهطفئت)2(التيالنار،المستوقد)1(بنصيبوالحياة

ولاسبيلايهتديلاتائهاحائراالظلماتفيوبقي،نورهوذهبإليها،

يأ،يصوبالذيالمطروهو:الصيبأصحابوبنصيبطريقا؛يعرف

لانبالصيب؛عبادهبههدىالذيىاله!فشبهسفل،إلىعلومنينزل

منالمنافقينونصيببالمطر،الارضا[8]ظ/قحياةبهتحياالقلوب

ظلماتإلاالصيبمننصيبلهيحصللممنبنصيبالهدىهذا

بالصيب)3(المقصودهومماذلكوراءفيمالهنصيبولا،وبرقورعد

خطاهوهو"بصيُب":()ظفي(1)

."لذ!ا":(ظ،ت)1،في(2)

."لنصيببا":(ظ)في)3(
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فيه،التيالظلماتتلكنو.والدوابوالشجروالعبادالبلادحياةمن

بذلكالانتفاعكماللىإوسيلةوهو،لغيرهمقصودوالبرقالرعدوذلك

منالصيبفيبماالاحساسعلىيقتصرجهلهلفرطلجاهلفاالصيب،

عنمسافر)1(وتعطلشديد،بردمنذلكولوازموبرقورعدظلمة

ذلكأمراليهيؤولمالىاتنفذلهبصيرةولا؟صنعتهعنوصانع،سفره

.العاموالنفعالحياةمنالصيب

الامرنظرهيجاوزلاالعقلضعيفالنطرقاصركلشانوهكذا

.محبوبكل)2(منوراءهمالىإالظاهرالمكروه

ضعيفرأىفاذا،بصيرتهصحتمنالاالخلقأكثرحالوهذه

والتعرضوالمشاق)3(التعبب[9]ب/قمنالجهادفيماالبصيرة

منومعاداةاللوام،وملامة،الشديدةوالجراحات،المهجةلتلاف

العوافبمنإليهيؤولمايشهدلملانه؛عليهيقدملم=معاداتهيخاف

تنافسوفيها،المتسابقون)4(تسابقإليهاالتيوالغايات،الحميدة

.المتنافسون

".)ظ(:"وتعطيل)1(في

أ.)رومن21(سقط

)ب(.من)3(سقط

".)ظ(:"يتسابق)4(في
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من)1(يعلمفلمالحرامالبيتإلىالحجسفرعلىعزممنوكذلك

الشدائد،ومقاساة،والوطنالاهلومفارقةالسفر،مشقةإلاذلكسفره

ومالهالسفرذلكاخروبصيرتهنظرهيجاوزولاالمألوفات،وفراق

عليه.يعزمولاإليهيخرجلافانه-وعاقبته

فيمايرىالذي،والايمانالبصيرةضعيفحالهؤلاءوحال

علىالشاقةوالاوامروالنواهيوالزواجروالوعيدالوعدمنالقران

والشهواتالمالوفاتثديمنرضاعهاعنتفظمهاالتيالنفوس

العقولصبيانكلهموالناس-شقهوشيءأصعبالصبيعلىوالفطام-

وعملاعلماالحقوأدركالالباء،العقلاءالرجالمبالغبلغمنإلا

والبرقالرعدمنفيهوماالصيب،وراءمالىإينظرالذيفهو،ومعرفة

الوجود.حياةأنهويعلم،والصواعق

لان؛بالصيبالاسلامدينشبه:يقولانلقائل":الزمخشري)2(وقال

الكفارشبهمنبهيتعلقومابالمطر،الارضحياةبهتحياالقلوب

منالكفرةيصيبوما،والبرقبالرعدوالوعيدالوعدمنفيهوما،بالظلمات

بالصواعق،الاسلامأهلجهةمنب[8]ظ/قوالفتنوالبلاياالافزاع

علىالسماءأخذتهمقومكمثلوالمراد:.صيبذويكمثلأو:والمعنى

لقوا".مامنهافلقوا،الصفةهذه

)ب(.من)1(سقط

)ظ(:"قال".)2(في
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)2(المثلينأن:يتخطونهلا1()البيانعلماءعليهالذيوالصحيح":قال

واحدلواحديتكلفلا،المفرقةدونالمتركبةالتمثيلاتجهةمنجميعا

نأ:بيانه.الجزلوالمذهب،الفحلالقولوهذا)3(به،شبههيقدرشيءٍ

بحجزةهذاياخذلمبعض،منبعضهامعزولا،فرادىأشياءتاخذالعرب

منحاصلةكيفيةشبهحيث،القرانفيجاءكمابنظائرها،فتشبههاذاك

واحدّا=شيئاعادتحتىوتلاصقتتضامتقدأ[01ق]ب/اشياءمجموع

تحلوهاممثللمثمالتورنةحملوأالذينمثل>:تعالىكقولهمثلها،باخرى

جهلهافياليهودحالتشبيهالغرض5[،/الجمعة1(000أشفازاتحمللحمارا

منيحملبماجهلهفيالحماربحالالباهرةياتهاوالتوراةمنمعهابما

وحمللحكمةاأسفارحملمنعنده)4(الحالتينوتساوي،لحكمةاأسفار

الكدمنبدفيه)5(يمربماإلابذلكيشعرولا،الأحمالمنسواهاما

والتعب.

السمامنأنزلتهالذئياكماءالحيؤةمثللهم>واضرت:تعالىوكقوله

45[،الكهف/1الاية000(ألرلحنذد!هشيمافاصبحالأرضنجاتبه-فاخنل!

)ظ(.فيانطمستوقد،"البيانأهل")ب(:في(1)

النسخ.جميعمنلمثبتو،"التمثيلين")الكشاف(:في)2(

وهو".")الكشاف(:وقي،النسخجميعفيكذا)3(

".الحالين"ت(:)أ،في()4

"."بدقيهمكان"فيه")ت(:فيووقع،بدقتيه""(:)ظفي)5(
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الافرادتشبيهيرادنفأما)1(،النباتهذابقاءكقلةالدنيازهرةبقاءقلةالمراد

فلا.واحداشيئا2(وتصييرها)ببعضبعضهامنوظٍغيربالأفراد

منفيهخبطواوماضلالتهمفيالمنافقينوقوعوصفلماكذلك

طفئتمنيكابدبماعليهمالامروشدةحيرتهمشبهتوالدهشةلحيرةا

الليلةفيالسماءأخذتهمنوكذلك،الليلظلمةفيإيقادهابعدناره

".الصواعقمنوخوفوبرقرعدمعالمظلمة

علىأدللانه،نيالثا:قلت؟أبلغ)4(المثلينأي)3(:قلتفان":قال

مثلفييتدرجونوهمأخر،ولذلك،وفظاعتهالامروشدةلحيرةافرط

اهـ)5(..الاغلظلىإالاهونمنهذا

أربعة!رسولهبهلىتعااللهبعثالذيالهدىفيالناسقلت)6(:

هاهنا:لىإالسورةأولمن،الاياتهذهعليهماشتملتقد،اقسام

أهلاحدهما:نوعانوهموباطنا،(ظاهرا1)قبلوه:الأول)7(القسم

"الخضر".)الكشاف(:وفي،النسخجميعفيكذا)1(

.""ومصيرة(:)الكشاففيو"وتصيرها"،(:)ظفي(2)

."فأفي"(:)بفي)3(

"."التمثيلين(:)الكشافوفي،النسخجميعفيكذا)4(

81(.97-/1)"الكشاف"فيالزمخشريكلامانتهىهنالىإ)5(

النسخ.جميعفيوليستشيخنا"،قال:قلت")مط(:فيوقع)6(

)ب(.منسقطت)7(
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كتابهلىتعااللهعنعقلواالذينالائمةوهم،والتعليموالفهمفيهالفقه

مثلفهولاء،وكنوزهأسرارهستنبطوا1و،الامةلىإوبلغوه،مرادهوفهموا

فرعىالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء،فبلتالتيالطيبةالأرض

أ[9قظ/1الغذاءالكلأذلكمنخذواو،أنعامهمورعتفيهالناس

لهم.يصلحماوسائروالدواءوالقوت

فحفظوا،الامةلىإألفاظهوبلغواوضبطوهحفظوه:نيالثاالنوع

الشارعمرادفي)2(والفقهالاستنباطأهلمنوليسوا،النصوصعليهم

أهلوالاولون،سمعوهلماداءووضبطحفظأهلفهمب[،01ق]ب/

بمنزلةنيالثاالنوعوهذا،وكنوزهلدفائنهوإثارةواستنباطوفقهفهم

منهوسقوامنهوشربوافوردوهللناسالماءأمسكتالتيالارض

به.وزرعواأنعامهم

فصل

رأسا.بهيرالعولم)3(بهوكفروباطنا،ظاهراردهمن:نيالثاالقسم

:نوعانأيضاو!ولاء

والكبرالحسدحملهولكنحق،نهوصحتهوتيقنعرفهأحدهما:

)ظ(:"قبلوها".)1(في

ولى."و[لتفقه"،والمثبت)أ،ت،ع(:في)2(

لم"."ومن)ا(:في)3(
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البصيرةبعدودفعهجحدهعلىقومهبينوالتقدموالملكالرياسةوحب

واليقين.

وكبراونا،ساداتناهؤلاء:يقولونالذينهؤلاءأتباع:الثانيالنوع

بأنفسنانرغبولا،بهمأسوةولنا،يردونهومايقبلونهبمامناأعلموهم

بمنزلةوهؤلاء.بقبولهوأولىأهلههملكانواحقاكانولو،أنفسهمعن

عزاللهقالالذينوهم،راعيهميسوقهمحيثيساقونوالانعام،الدواب

و!ظعتالمحذابورأو(اتبعوالذينمنأتبعوالذينتبرأ!اذ:فيهموجل

تبزءوأفنتبرأمئهمكمافاكرصأتلواتبعواالذينوقال!لأستباببهم

النار(منبخرجينهموماعلئهمحسزتئخيماللهيريهصكدلكمئا

.[166،167]البقرة/

اللهأطغنايالتتنايقولونفالناروصههتمتقلبيؤم>:فيهملىتعاوقال

الئمبيلا!فأضلوناناكبرإسادشااظعنانارشاوقالوا!الرسولاوأطغنا

.68[6-6/]الاحزاب((1كثيرا)لعنالعنهتمواتعذابامفضعفتنتهماءربنا

للذيفآلضحعفئرأفيقولآلبارفىيتحآضتوإذ>:فيهملىتعاوقال

النارمفنصحيبساعئامغنوفأنتمفهلتجعالكغإتاكتااستبروا

"كبيرا"،)ع(:وفي.عاصمغيرالعشرةالقراءقراءةوهي(،ظ،ت،)بفيكذا(1)

لى.اولمثبتوا،منقوطةغير)أ(وفي.عاصمقراءةوهي

26(.1)2/الجزريلابنالعشرالقراءاتفيالنشر:انظر
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(العبادبئنحكمقداللهإتفيهاإناصشتبرواالذجمنقال!

.48[]غافر/47،

أروحشحاهءمناخرو!رغستاقحميمفاتذرفوهفذا>:فيهموقال

لاأنتزبلقالؤا!احبارصالواإنهمبهئممرحئالاضعكمئقتحمفوجهذا!

6[.570-]ص/(القرارقبئسلنافدمتموهأشمبكؤمرخحا

عذاب!!ثدههذافاقذممنرشا>قالوأوشرعتموهلناسننتموه:أي

داخلوها:اي(أفارصالواإنهتمبهئممرحئا>لا:لهمفقو(افارفىضعفا

وقالوا:الاتباعفأجابهم،نقاسيهكماعذابهاومقاسوندحلناها،كما

ه<لنافدئتموهأشمبكؤمرححاأ[لا11ق]ب/أنخؤبل>قالو

:قولانالضميروفي

1(!ص)الرسولقولوردوالبذيبالكفرضميرأنه:أحدهما

الكفر،لنازينتم)2(نتمب[9ق]ظ/والمعنى،بهغيرهواستبدال

لنا.وحسنتموهإليهودعوتمونا

للمتقدمين،المتأخرينالاممقولإنه:القولهذاعلىوقيل

."لرسلا":(ت،ب،)أفي(1)

."زينتموه":()بفي(2)
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به،جاءواماورد،الرسلتكذيبلنا)1(شرعتمأنتمهذا:علىوالمعنى

النارقدحلتمإليهوتقدمتمونابه،تموبدوتعالىسبحانهباللهوالشرك

.والمنزلالمستقربئس:أيالقرار،فبئسقبلنا

ضمير(فآقرنوه>أنتم:قولهفيالضميرإن:نيالئاوالقول

حق.وهمامتلازمانوالقولانالنار.وصليالعذاب

6[،1]ص/(افارفيضعفاعذابمفزدههذالاقذممن>رشاالقائلونماو

به،وأئمتهموكبرائهمسادتهمعلىدعواالاتباع)2(يكونأنقيجوز

إليه.ودعوهمعلمهحملوهمالذينلانهم

سنمنيزيدأنربهمسألواالنارأهلجميع)3(يكونأنيجوزو

وهمضعفا)4(،وسلمعليهماللهصلىالرسلوتك!ذيبالشركلهم

الشياظين.

فصل

ظاهرابهوآمنواطيرالرسولبهجاءماقبلواالذين:الثالثالقسم

هذانلهمضربالذين،المناققون:وهمباظنا،بهوكفرواوجحدوه

."شرعتموه":(ب)في(1)

."يكونوا":(ت1،)في(2)

.يكونوا""(:ت،بأ،في)3(

."ضعفا"عذابا:)1(في(4)
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:نوعانأيضاوهم،وبالصيبالناربمستوقدالمثلان

أنكر،ثمقروجهلثم)1(وعرف،عميثمابصرمناحدهما:

ومثلهم،ئمتهمووساداتهمالنفاقأهلرووسفهؤلاءكفر،ثموامن

الظلمة.علىبعدهاحصلثمنارا،استوقدمنمثل

،البرقضوءبصائرهمعشىالذينالبصائر،ضعفاء:الثانيوالنوع

فهمالرعد،صوتاذانهموأصم،وقوتهلضعفهايخطفهاأنفكاد

سماعمنيقربونولا)2(،الصواعقمناذانهمفيأصابعهميجعلون

الرعديسمعمنحالحالهمويكون،منهيهربونبل؛والايمانالقران

)3(.أذنيهفيأصابعهيجعلمنهخوفهشدةفمنالشديد،

الوحي؛نصوصمنكثيرفيالبصائر،خفاقيشمنكثيرحالوهذه

يحسنومن،مذهبهوذويأسلافهعنتلقاهلمامخالفةعليهوردتإذا

منوكره،النصوصمنهرب=عنهمعندهلمامخالفةوراها،الظنبه

:ويقولسماعها،ب[11ق]ب/عندأذنيهلسدأمكنهولوإياها،يسمعه

ويعلمها،وينشرهاويحفظهايتلوها)4(منلعاقبقدرولو.هذهمندعنا

بخلافجاءتواذا،وانطلقفيهامشىعندهمايوافقمامنهالهظهرفإذا

".جهلثماأوعرف،ع(:ت)أ،منوسقط)ب(،منوسقط(،)ظمن(1)

"فلا".)ب(:في)2(

"."اذنهظ(:،)بفي)3(

خطا.وهو"يقولوها"ت(:)1،فط()4
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التقليدلهيعزمثم،يذهبأينيدريلاحائرافقام،عليهأظلمتعندهما

المسكينويقولدونها،قالوهمااتباععلىوسادتهبروسائهالظنوحسن

عرف.ومنيبهاأخبرهم:الحال

لهاوالمنتصرونعنهاوالذابونأهلهاأوليس!العجبفيالله

المقدمون،الرجالاراءلاجلهاأ[01]ظ/قوالمخالفونلهاوالمعظمون

منكانفلم؟اتبعتهوممنمنكأيضابهاأعرفخالفها=ماعلىلها

نهاومنها،يستفادلاوالعلمالهدىأنوزعم،اليقينعنوعزلهاخالفها

مسألةعلىبهايحتجانيجوزولا،اليقينمنشيئاتفيدلالفظيةأدلة

ويسمي،النقليةالظواهرويسميها،والصفاتالتوحيدمسائلمنواحدة

وكانوأهلها،بهاأحقهؤلاءكانفلم،العقليةالقواطعخالفهاما

محاربيها؟!وأعداءهاهملهالحافظونواعنهاوالذابونأنصارها

وأهله،الحقيعادونأنهم:الباطلأهلفياللهسنةهذهولكن

أصحابعادواالذينكالرافضة،ومحاربتهمعاداتهلىإوينسبونهم

)2(،معاداتهلىإسنتههلوأتباعهونسبوا،بيتهوأهلبل)1(!ص؛محمد

ولبهنالمنقونالآاولياؤه-إنأولاءهح!انوا>وما،بيتهاهلومعاداة

34[./]الانفال(لايلرأنيثرهم

)أ،ت(.في)1(ليس

)ب(.في)2(ليس
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لىإيدعونوسادةأئمة:صنفانالمنافقينهؤلاءانوالمقصود

والبهائم،الانعامبمنزلةلهمواتباع.النفاقعلىمردواوقدالنار،

.مقلدونزنادقةوهؤلاء،مستبصرونزنادقةفاولئك

السنة؛هذهيجاوزلا،والايمانالعلمفيادمبنيأصناففهؤلاء

الكفار،بينالمستضعفكحال،الايمانوأبطنالكفراظهرمنإلااللهم

يزلولم،قومهبخلافالمجاهرة)1(يمكنهولمالاسلاملهتبينالذي

عكسوهؤلاء،وبعده!شيالهاللهرسولعهدعلىالناسفيالضربهذا

وجه.كلمنالمنافقين

ظاهراكافراواماوباطنا،ظاهرامؤمنإما:فالناسهذاوعلى

باطنا.مؤمنظاهراكافرواماباطنا،كافرظاهرامؤمناووباطنا،

القرانبينوقدالوجود،عليهااشتملقدالاربعةوالاقسام

سورةأولعليهااشتملتوقد،ظاهرةالاولالثلاثةفالاقسام:احكامها

.البقرة

ولحساءمؤمنونرجالم>ولولا:لىتعاقولهففي)2(:الرابعلقسم1واما

إيمانهميكتمونكانوافهؤلاء25[،]الفتح/(طوهمأنتغلموهملمتومتت

الاصل.وهو،"تمكعه":(ت،ا)في(1)

خطا.وهو،"فهي":(ت،أ)في(2)
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فرعونالمؤمنهؤلاءومن،إظهارهمن)1(يتمكنونولاقومهمفي

اللهرسولعليهصلىالذيالنجاشيهؤلاءومن،إيمانهيكتمكانالذي

مؤمنا.الباطنفيوكان)2(،بالحبشةالنصارىملككانفانهع!يو،

مقاهلنو>:بقولهوجلعزاللهعناهمالذينمثالهوإنه:قيلوقد

لاللهخشعننإلئهخنزلوماإلييهخأنزلرمآباللهلؤمنلمنالنبتت

.[991/عمران]آل(ثسناقليلأأللهئايختلحمثزون

وهملئلءان!أللهاي!5يئلونهابمةافه!الكتضأفل>من:وقوله

ويامرونالاخرئيومولاللهب[01يومنوت]ظ/ق!لمجمتجدون

لصخلحين(أمنوأوليثآلخئرتفيولمجنرعوتلمنكراعنوينهؤنلمعروفبأ

باليهوديةالمتمسكبهم:المرادليسهؤلاءفان114[،113،/عمران]ا!

بالكفرلهمشهدقدهؤلاءفانقطعا،!محمدبعثبعدلنصرانيةو

الثناء.بهذاعليهميثنىفلاالنار،لهموأوجب

جملةفيودخلالكتاباهلمنامنمن:بهالمرادوليس

؛الكتاباهلمنانهمعليهميظلقلاهؤلاءفان،قومهوباينالمؤمنين

واستحدثوابالإسلامزالقدالاعتباروذلك،عليهكانواماباعتبارإلا

منعلىالاسمهذاسبحانهاللهيطلقوانما،والمؤمنينالمسلميناسم

خطا.وهو،"ينتهكون":(ب)في(1)

خطا.وهو،"لحبشةا":(ت،أ)في(2)
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كقوله،القرانفيالمعروفهوهذا،الكتابأهلدينعلىباقهو

07[./عمران]ال<تكفرونلمالكئابيهأقل>:لىتعا

64[./عمرانالأ(سواكد4إلىتعالوالكتي>يااهل

65[./عمرانالأالاية0(.0إئرهيمفىتحاصتلمالصتابيهأهل>

الاية.0.(زئهممنالحقأئهليعلمونالكتتأونوالذين>...ورإن

.وذنللر[،441البقرة/أ

بنوأنس)2(،عباسبناللهوعبد)1(،اللهعبدبنجابرقالولهذا

الحشفمقأهلىنو>:لىتعاقولهإن:وقتادة،لحسنوا)3(،مالك

قريبا.سيأتي(1)

537(،/1)الوسيطتفسيرهفيوالواحدي238(،)3/تفسيرهفيالثعلبيذكره)2(

.(913)ص/النزولأسبابوفي

الاستار(،كشف)832-والبزار(،1)35680(/1)التفسيرفيالنسائيأخرجه)3(

(145،425)2/تفسيرهفيالمنذروابن536(،/1)الوسيطفيوالواحدي

نطروفيهافذكرههأنسعنالطويلحميدعنطرقمنوغيرهم(،1)287

.واختلاف

عليه.واختلفثابتعنسلمةبنحمادورواه

.فذكرهأنسعنثابتعنحمادعناسماعيلبنموملفرواه

)4682(.846()3/تفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه
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[991/عمران]آلالاية.(.0إليهخأنزلومااليكخأنزلوماباللهيؤمنلمن

ب[.12]ب/قالنجاشيفينزلتأنها

."وأصحابه":وقتادة)2((1)لحسنازاد

قتادةعنالهذليبكرأبيحديثمن:"تفسيره"فيجريرابنوذكر

اخرجوا":قال!النبيأنعنهاللهرضيجابرعنالمسيبابنعن

هذا":فقال،تكبيراتأربعفكبربنافصلى،"لكماخعلىفصلوا

)1(

)2(

لحسناعنثابتبنحمادعنفروياهعائشةوابنحرببنسليمانوخالفه

مرسلا.فذكره

لين.وفيه:موملروايةفيحجر:ابنلحافطاوقال،الصوابهوهذا:قلت

فيهفالراجح؛ثابتعندلسهكانفاذاحميد،طريقوأما334(،)ص/العجاب

ثابت،فهوأنسبذكرمحفوطاكانوان،تقدمكماالبصريالحسنعنالارسال

أعلم.واللهيثبتأظعهولا

وابن334(،)ص/حجرلابنالعجابفيكماتفسيرهفيحميدبنعبدأخرجه

الحسنعنثابتعنحمادطريقمن)4683(846()3/تفسيرهفيحاتمأبي

.تقدمكما

.فذكرهلحسناعنحميدعنعياشبنبكرابوورواه

.(01)9تفسيرهفيالنسائيأخرجه

لحسناقولومن،انسحديثمن:الوجهينعلىعياشبنبكرابورواهوقد

.البصري

صحيح.وسنده.شاكر.ط)9837((894)7/الطبريأخرجه
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علجعلىيصليهذالىإانظروا:المنافقونفقال،"أصحمةالنجاشي

لمنالحتفمقاهرنو>:لىتعااللهفانزل.قطيرهلمنينصرا

)1(.الاية5.0(بآللهيؤمن

وبين،كتابهفيلىتعااللهذكرهاقدالاربعةالاقسامأنوالمقصود

الاقسامأحدأنتبينوقد،الاخرةفي)2(حكامهاوالدنيافيأحكامها

وساداتهم،رؤساؤهم:نوعاننهموباطنا،وكفرظاهراامنمن

منشرالناريالاولالمثلفاصحابهذاوعلىومقلدوهم،تباعهمو

وهو-يقالوقد،عليهالسياقيدلكما؛المائيالثانيالمثلأصحاب

الأولالمثلمقتضىبينجمعواقدوإنهم،النوعلسائرالمثلينإن-أولى

مقتضىوبينالنور،بعدالظلماتفيلحصولواالاقرار،بعدالانكارمن

سماعهعندالاذانوسد،القرانفيالبصيرةضعفمنالثانيالمثل

علىالغالبيكونوقدوهذا،هذافيهمالمنافقينفان،عنهوالاعراض

الثاني.المثلفريقوعلى،الأولالمثلمنهمفريق

متروكأخباري،ليلهذابكرأبووفيه)8376((694)7/الطبريأخرجه(1)

نظر.إسنادهفيخبرذلك:الطبريقال،لحديثا

)ظ(.منسقط"فيحكامهاوالدنيا":قوله)2(
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فصل

عظيمة:حكمعلىالمثلانهذاناشتملوقد

لاغيرهجهةمنبنورمستضيءبالنارأ[11قأظ/المستضيءأنمنها:

لماالمنافقوهكذا،ظلمةفيبقيالنارتلكذهبتفاذا،نفسهقبلمن

منمعهماكانجازموتصديقبقلبهومحبةاعتقادغيرمنبلسانهأقر

لمستعار.كاالنور

المادةوتلك،تحملهمادةلىإدوامهفييحتاجالنارضياءأنومنها:

منمادةلىإيحتاجالايماننورفكذلك؛لحيواناغذاءبمنزلةللضياء

مادةذهبتفاذابدوامها،ويدومبه)1(يقومالصالحوالعملالنافعالعلم

مادتها.بفراغالنارتطفأكما،طفئالايمان

وظلمةنور،يتقدمهالممستمرةظلمة:نوعانالظلمةأنومنها:

حظه.كانتمنعلىوأشقهماالظلمتينأشدوهيالنور،بعدحادثة

للنار)2(المستوقدبحالحالهفمثلت،إضاءةبعدظلمةالمنافقوظلمة

الظلماتفيفهوالكافر)4(وأما)3(الضوء،بعدالظلمةفيحصلالذي

"."تقومالصوابولعل،النسخجميعفيكذا(1)

"النار".(:ت)أ،في(2)

"فاما".(:)ظفي)3(

)ت(5منسقطالكافر"وأماالضوء،بعدالظلمةفيحصل"الذي:قوله)4(
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قط.منهايخرجلم

فيحالهمعلىوتنبيهاإيذاناالمثلهذافيا[13]ب/قأنومنها:

ثمظاهرا،الدنيافينورهمكانكماظاهرانورايعطوننهمو،الاخرة

تحملهباقيةمادةلهتكنلمإذ،إليه)1(يكونونمااحوجالنورذلكبطفا

يمكنلافإنهالعبور،يستطيعونلاالجسر)2(علىالظلمةفيويبقون

لذلكيكنلمفإنلجسرايقطعحتىيصحبهثابتبنورإلاعبورهأحدا

بهلىتعااللهذهبوالا)3(الصالحوالعملالنافعالعلممنمادةالنور

همالتي)5(بحالهمالدنيافيمثلهمفظابق،صاحبهإليهكان)4(ماأحوج

دونالانوارتقسمعندماالقيامةيوموبحالهمالدار،هذهفيعليها

المنافقين.نورويطفاالمومنيننورويثبتلجسر،ا

،[17]البقرة/(بنورهئمألله>ذهب:لىتعاقولهفيالسرتعلمهاهناومن

رواهمافتأملوايضاجبيانزيادةأردتفإن،نورهماللهأذهب:يقلولم

."1يكونو":(ت)1،فيو.خطاوهو"يكون":(ظ)في(1)

ثبته.مالصواب1و"،الظلمةفيالجسرعلى"ويبقوا)ب(:في)2(

ملحونعامياستعمالوهوبحذفها،إلاالمعنىيستقيمولا!الانسخجميعفيكذا)3(

طريقانظر.وغيرهماوشيخه[لمولفكتبفيكثيرةأمثلةوله،المولفزمنفي

عليه.محققهتعليقمع4-45(4)1/الهجرتين

"."يكون)ت(:حاشيةعلىثسخةفي()4

"."بحالتهم)ب(:في)5(
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سئلوقد-عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرحديثمنصحيحهفيمسلم

:قالالناسفوق1(تل)علىالقيامةيومنحننجيء:فقال-الورودعن

تباركربنايأتيناثم،فالاولالاولتعبدكانتومابأوثانهاالاممفتدعى

أنا:فيقولربنا،ننتظر:فيقولون؟تنتظرونمنفيقول،ذلكبعدلىوتعا

بهمفينطلق:قال،يضحكلهمفيتجلى،إليكننظرحتىفيقولون،ربكم

وعلىيتبعونهثمنورا،مؤمنأومنافقمنهمإنسانكلويعطى،ويتبعونه

نوريظفأثم،لىتعااللهشاءمنتأخذوحسككلاليبجهنمجسر

البدرليلةكالقمروجوههمزمرةأولفتنجو،المؤمنونينجوثم،المنافقين

ثمالسماء،فينجمكأضوأيلونهمالذينثم،يحاسبونلاألفاسبعون

إلاإلهلا:قالمنالنارمنيخرجحتىويشفعونالشفاعةتحلثم،كذلك

بفناءفيجعلون،شعيرةيزنماالخيرمنقلبهفيوكانب[،11ق]ظ/الله

لحديث.اباقيوذكرالماء)2(،عليهميرشونلجنةاأهليجعلو،لجنةا

نورامنهمإنسانكلويعطى،ويتبعونهبهم"فينطلق:قولهفتأمل

فىوكهمبنورهتمألله>ذهب:لىتعاقولهتاملثم"،والمؤمنالمنافق

.(يصروبئلاظنعز

ذهبوقد،الظلمةفيفبقواأنوارهمطفئتإذاحالهموتأمل

مسلم.صحيحمنتل"على":قوله(1)

.(191)رقمصحيحهفيمسلماخرجه)2(
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عزوجل.ربهميتبعونإيمانهمنورفيالمؤمنون

كانتماأمةكل"لتتبع:الشفاعةحديثفي!يمقولهوتأمل

والموحد،يعبدهكانب[13]ب/قالذيإلههمشرككل)2(فيتبع)1(تعبد"

باطل.سواهمعبودكلالذي،لحقاالاله)3(إلههيتبعبأنحقيق

هذهوذكر[،42<]القلم/ساقيعنيكشفيوم>:لىتعاقولهوتامل

لحديث:افيوقوله،الموضعهذافيالشفاعةحديثفيالاية

المذكورةبالساقالمرادتبينالإضافةوهذه")4(.ساقهعنفيكشف"

الاية.في

بابالكيفتح؛وذلكهذابعدسبحانهواتباعهالانطلاقذكروتأمل

لاهللىوتعاسبحانهاللهومعاملة،القرانوفهمالتوحيدأسرارمن

التيالمعاملةهذهشيئا،بهيشركواولموحدهمعبدوهالذينتوحيده

هالخدريسعيدبيأحديثمن()183رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

)ب(.منسقط"كلفيتبع":قوله)2(

فقط.()ظمن)3(

(ساقعنيكشف>يوم:باب493()التفسير،)68(فيصحيحهفيالبخاريأخرجه(4)

.()4635(41871/)[42لقلم/1

رتها!إكناضر"يؤمبؤ>وصٌ:لىتعااللهقول2(4)باب(001)"التوحيد"وفي

الخدريسعيدبيأحديثمن7(100)27(660/)23[2،2/]القيامة<بمظرة

الاية.ذكرهذافيليسلكن،عنهاللهرضي
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بهافانطلقمعبودها؛معأمةكلذهبتحيث،الشركأهلبمقابلهاعامل

وعابدوه،ولياوهواتبعهالحقالمعبودوانطلقالنار،إلىواتبعته

الدنيافيبهالتوحيدأهلعيونقرتالذيالعالمينرباللهفسبحان

إليهم.كانواماأحوج1(فيه)الناسوفارقوا،والاخرة

الضلال:هيالتيالظلمةلحصولمتضمنالأولالمثلأنومنها:

الخوفلحصولمتضمنالثانيوالمثل،الهدىضدهاالتيلحيرةو

،يمنهميتبموودمءامنو>ألذين:منولاهدىفلا،الأمنضدهالذي

)2(عباسابنقال82[،الانعام/<أشقمدونوهمالاتنفغأولبهكيظلير

فيناراأوقدرجلكمثل،نفاقهمفيهؤلاء"مثل:السلفمن)3(وغيره

،يخافممافاتقىحولهماورأىفاستدفأ،مفازةفيمظلمةليلة

متحيرا،خائفاظلمةفيفبقينارهطفئت)5(إذكذلكهوفبينما)4(

ولادهم،وأموالهمعلىأمنواالايمانكلمةبإهارالمنافقونكذلك

)!(.من)1(سقط

تفسيرهفيحاتمابيبن1وشاكر(،)387-32(1/1)تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(

عندعباسابنعناخرىطرقوله.حسنوسندهوغيرهما(1)58(1/05)

388(.3861،الطبري

تفسير:انظر.وقتادةوالضحاكالعاليةوأبينظر"،ثبوتهفي"ومسعودكابن)3(

323(.1/2،32)الطبري

."فبينا"(:ت)1،في(4)

.""ام(:)ظفي(5)
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فاذانورهمفذلك،الغنائموفاسموهم،ووارئوهمالمومنينوناكحوا

".لخوف1والظلمةلىإعادواماتوا

،والهدى)1(المسلمينعلىإقبالهملهمالنار"إضاءةمجاهد:قال

")2(.والضلالةالمشركينلىإلهمإقبانورهموذهاب

وفسرت.الدنيافيبأنهاالنوروذهابالاضافةتلكفسرتوقد

الدورفيشأنهمذلكأنوالصواب.القيامةبيوموفسرت.بالبرزخ

البرزخفيا[12]ظ/قجوزواالدنيافيكذلككانوالمافانهم،الثلاثة

يطنعرئك26[>وما!النب!جزآ،وفاقا>،حالهمبمثلالقيامةوفي

لهحاصلاكانمافيهالعبدعلىيعودالمعادفان<]فصدت/46[،لتعبيد

فيفهواغمىهذفىرمنكات>الجزاء،يوميسمىولهذاالدنيا،في

الذباللهويزلد72[،>الاسراء/<1سبيلأضلوأعمىلأخرءا[14ق]ب/

76[./]مريملايةا<هديآهتدوأ

معهفوحشتهالدارهذهفيإياهبمعصيتهاللهمعمستوحشاكانومن

الحياةفيبهعينهقرتومنشد.وأعظمالمعادويوم،البرزخفي

."معينلمؤا":لطبري1عند(1)

أبيوابن593(،493،)32،393(3234،/1)تفسيرهفي[لطبريأخرجه(2)

عنه.ثابتوهووغيرهما.(116)5(1/1)تفسيرهفيحاتم
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العبدفيموت.البعثويومالموتعند)1(لقائهيومبهعينهقرتالدنيا

بعينهعملهعليهويعود،عليهماتماعلىويبعب،عليهعاشماعلى

حكمعليهفيعودوباطنا،ظاهرابهيعذبأووباطنا،ظاهرابهفينعم

)2(والبهجةواللذةوالسرورالفرحةمنفيورثهباطناالصالحالعمل

هوما=واغتباطهوانشراحهوحياتهواستبشارهالقلبوقوةوالنعيم

وفرحةالنفسطيبإلاالنعيموهل،وألذهواطيبهوأجلهالنعيمأفضل

تشتهيهماأعمالهمنلهوينشأهذا.واستبشارهوانشراحهوسرورهالقلب

وتلذهالانفستشتهيهاالتيالمشتهياتسائرمنعينهوتلذهنفسه

لحسنامرتبةوبلوغهاوكمالهاالمشتهياتتلكتنوعويكون،الأعين

مرتبةوبلوغهوإخلاصهفيهومتابعتهعملهكمالبحسبوالموافقة

المحبوبةللهالمرضيةأعمالهتنوعتفمن،تنوعهوبحسب،فيهالاحسان

وتكثرتالدار،تلكفيبهايلتذ)3(التيالاقسامتنوعتالدارهذهفيله

بهالابتهاجوبتنوعهامزيدهوكانهنا،أعمالهتكثر)4(بحسبله

هذهفيفيهاوتنوعهالاعمالمنمزيدهحسبعلىهناكبنيلهاوالالتذاذ

الداره

."القيامة":(ت،ب)أ،في(1)

".العينوقزة":وهيجملةزيادة(:)مطفي)2(

".يلتزم")ب(:في)3(

تكثير"."(:)ظفي()4
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لهالمحبوبةالاعمالمنعمللكلسبحانهاللهجعلوقد

الاخرأثر)1(يشبهلا،يخصهوألفاولذةوجزاءأثراوالمسخوطة

ماوتنوعالنار،أهلوالاملجنةاأهللذاتتنوعتولهذا،وجزاوه

مرضاةكلفيضربمنلذةفليست،والعقوباتالطيباتمنفيهما

نوعفيونصيبهسهمهأنمىمنكلذةبنصيبمنهاوأخذ)3(بسهملله)2(

لمكأوعقوبتهبنصيبللهمسخوطكلفيضربمنلمولامنها،واحد

مساخطه.منواحدبسهمضربمن

فيالطيباتمنبهيستمتعماكمالأنلىإلمجيوالنبيأشاروقد

منقنوافرأىالدنيا،فيالاعمالمنقابلهماكمالبحسبالاخرة

يأكلهذاصاحبإن":فقال،للصدقةالمسجدفيمعلقاحشف

جنسمنيكونب[12]ظ/قجزاءهأنفأخبر)4(،"القيامةيومالحشف

".)أ،ب(:"لايشبهه)1(في

".بسهممرضاة")ت(:وقي،"للهمرضاة")أ(:وفي"،للهاللهمرضاة")ظ(:في)2(

.واحد"":(ظ،)افي)3(

حمدو(،42)39والنسائي(،1182)ماجهبن1و(،061)8داودأبواخرجه(4)

حبانوابن2(،4)67خزيمةوابن923(،89،)76923رقم(893624،)93/

عريبأبيبنصالحطريقمنوغيرهم831(0)(4472/)لحاكموا6774(،)

مطولا.فذكرهمالكبنعوفعنمرةبنكثيرعن

وقال،الثقاتفيحبانابنوذكره،جماعةعنهروى،عريببيأبنصالح:قلت

".مقبول"حجر:ابنوقال،"يعرفولا،حاللهيعرفلا":القطانابن
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جنسها.منبحشفالصدقةب[14]ب/قتلكعلىفيجزى،عمله

الناسوتفاوتالمعاد،فهممنعظيمةأبوابالكيفتحالبابوهذا

المتنوعة:الامورمنفيهيجريوما،أحوالهفي

فانه،قبرهمنقامإذاوثقلهظهرهعلىالعبدحملخفةفمنها:

ثقل.ثقلوان،خفخفإن،وثقلهوزرهخفةبحسب

نإ،والشمسللحر)1(ضحاوهأو،العرشبطلاستظلالهومنها:

الدارهذه)2(فييطلهماوالايمانالخالصةلحةالصاالاعمالمنلهكان

تحتأعمالهظلفيهناكاستظلوالظلموالمعاصيالشركحرمن

والبدعوالمخالفاتللمناهي)3(هناضاحياكانوان،الرحمنعرش

الشديد.للحزهناكضحىوالفجور

طالإن؟وتهوينهعليهومشقتهالموقففيوقوفهطولومنها:

مرضاتهفيالمشاقلاجلهوتحمل،للهونهاراليلاالصلاةفيوقوفه

)4(الراحةآثروان،عليهوسهلاليومذلكالوقوفعليهخف=وطاعته

انظر:.الذهبييتعفبهولم،لحاكمواحبانوابنخزيمةابنحديثهصخجلكن

الحاشبة.مع73(/)13الكمالتهذيب

"الحر".)ب(:في(1)

"."زهرة)ب(:في)2(

"."للمعاصي(:)مطفي)3(

(.)بمنسقط"الراحةاثروإن،عليهوسهل،اليومذلك"الوقوف:قوله(4)
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)1(،اليومذلكهناكالوقوفعليهطالوالنعمةوالبطالةوالدعةهنا

عليه.مشقتهواشتدت

انالقزعلكنزئنانخن>انا:قولهفيذلكإلىتعالىاللهأشاروقد

بكرربكسم!وادبهراوكفومم!ءاثمائنهمولاتطغرئكفاصبزلثى!تنزللا

هنرلا-إنطويلاللاوستتمهله-فاشحذالل!ومفواصيلأ

اللهسبحفمن]الانسان/23-27[،<نعيلايوم!وراءهمويذرونالعا!ةمجتون

عليه.شيءأخفكانبل،عليهثقملااليومذلكيكنلمطويلاليلا

الدار؛هذهفيالحقثقلتحملبحسبهناكميزانهثقلأنومنها:

الحقباتباعالميزانيثقلوانما،الأعمال)2(كثرةمجردبحسبلا

رضيالصديققالكمابذل،إذاخذه)3(وسئلإذاوبذله،عليهوالصبر

ولهبالنهار،يقبلهلابالليلحقاللهأن"واعلملعمر:وصيتهفيعنهالله

ئقلتمنموازينثقلتإنماأنهواعلم،بالليليقبلهلابالنهارحق

لميزانوحقالدنيا،دارفيعليهمذلكوثقل،الحق)4(باتباعهمموازينه

موازينهخفتمنموازينخفتوانماثقيلا.يكونأنالحقفيهيوضع

فيهيوضعلميزانوحق،عليهموخفتهالدنيادارفيالباطلباتباعهم

فقط.()ظمن"اليوم"ذلك:قوله(1)

(.)ظمنسقط)2(

"كذا".:بقولهمحليه()بناسخعلق)3(

."تباعهمبالاإ":)أ(في(4)
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.")1(..خفيفا.يكونأنالباطل

الاكبرالعطشيوممنهوشربهملحوضاالناسورودأنومنها:

فمنمنها،وشربهمع!اللهرسولسنةورودهمبحسبا[15]ب/ق

حوضههناكوردوتضلعمنهاوشربالدارهذهفيوردها13/أ[ق]ظ/

وهو:الدنيافيحوض،عظيمانحوضانع!يمفلهوتضلع،منهوشرب

فيالحوضهذامنفالشاربون،الاخرةفيوحوضبه،جاءوماسنته

ومستقل،ومحرومفشارب،القيامةيومحوضهمنالشاربونهمالدنيا

القيامةيومحوضهعنوالملائكةهويذودونهم)2(والذينومستكثر،

عليهاويؤثرونسنتهعنوأتباعهمأنفسهميذودونكانواالذينهم

فهوشربمنهالهيكنولمالدنياهذهفيسنتهمنظمئفمنغيرها،

يا:فيقولالرجلليلقىالرجلوانكبدا،واحرظمااشدالاخرةفي

شربت،ماواللهلكني:فيقول،واللهنعم:فيقول؟أشربتفلان

.!واعطشاه

مصنفهفيشيبةأبيوابنالتفسير(-134)5/سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه()1

وابن4(،930،)ص/الوصايافيوالربعي382(،11)رقم585(0/2.584)

الزهدفيداودوأبو34(،)5السنةفيوالخلال(،414)3/تاريخهفيعساكر

الياميوزبيدسابطبنالرحمنوعبدنجيحابيابنطريقمن،وغيرهم)28(

.فذكرهالصديقبكرأبيعنالمليحوأبي

الصديق.بكرأبيمنيسمعوالم،منقطعةوكلها

المثبت.والصواب،"يذودونهم"(:)ظفي(2)
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هالكبأنكفاعلمتردلمفإنممكنوالوردالظمانأيهافرد

(1*مالكظماننتإذسيسقيكهاشربةيسقيكرضوانيكنلموإن

انك*2(يلقاكيومعنهستصرفحوضهالدارهذهفيتردلموان

منيعطىالعبدفانالجسر،دونالظلمةفيالانوارقسمة:ومنها

للرسولومتابعتهواخلاصه،ويقينهإيمانهنورقوةبحسبهناكالنور

الدنيا.دارفيءلمجي!

كأشدودونهكالقمر،ذلكودون،كالشمسنورهيكونمن:فمنهم

قوتهفيكالسراجنورهيكونمن:ومنهم.إضاءةالسماءفيكوكب

مرةيضيءقدمهابهامعلىنورايعطىمن:ومنهم.ذلكبينوماوضعفه

هذافهوالدنيا،دارفيالايماننورمنمعهكانمابحسب،أخرىويطفأ

ولابالأبصار،عيانايرىظاهراالاخرةفيلعبدهاللهأبرزهبعينهالنور

نورله*3(كانإن،نفسهنورفيإلاأحديمشيولا،غيرهبهيستضيء

.غيرهنورينفعهلمأصلأنورله*4(يكنلموان،نورهفيمشى

ولامستمرغيرظاهرنورلهحصلقدالدنيافيالمنافقكانولما

نوراب[15ق]ب/الاخرةفيأعطيالايمانمنمادةلهولا،بباطنهمتصل

)ت(.منسقط"مالكظمانأنتإذ":قوله(1)

المولف.إنشادمنو[لابياتخطا،وهو""افك)ب(:في2()

)ب(.منسقط)3(

)ب(.منسقط(4)
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إليه.كانماأحوجعنهيطفىثمله،مادةلاظاهرا

)1(سرعةبحسبوالبطءالسرعةفيالصراطعلىمشيهمأنومنها:

هناسيرافاسرعهمالدنيا،فيالمستقيماللهصراطعلىوبطئهسيرهم

.هناكبطؤهمهناوأبطؤهم،هناكأسرعهم

ومن،هناكأثبتهمهنا)2(المستقيمالصراطعلىثباتاشدهمو

هناالمضلةوالبدعب[13ق]ظ/والشبهاتالشهواتكلاليب)3(خطفته

الكلاليبتأثيرويكون،هناكالسعدانشوككأنهاالتيالكلاليبخطفته

فيهوالبدع)4(والشبهاتالشهواتكلاليبتأثيرحسبعلىهناكفيه

مقطع:أي-ومخزول)5(،مسلممخدوشو،مسلمفناجهاهنا،

الدنيا،فيالكلاليبتلكفيهمأئرتكماالنارفيمكردس-بالكلاليب

للعبيد)7(.بطلامربكوماوفاقا)6(جزاء

)ب(.في)1(ليس

)ب(.في)2(ليس

خطا.وهو"حفظته"،)ب(:في)3(

ظ(.)ب،منسقط)4(

"مدد".)أ(:في)5(

26[.الانبا/أ(وفاقاجزاه>:لىتعاقولهلىإيشير)6(

ه[46أفصلت/<طعبيديظفمرفي>وما:لىتعاقولهلىإيشير)7(
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المائي1(القثلين)لعبادهضربلىوتعاتباركاللهأنوالمقصود

تضمنلماالنورسورةوفيالرعدسورةوقيالبقرةسورةفيوالناري

والكافرمستنيره،القلبحيفالمومن،والإضاءةلحياةامنالمثلان

فأحسنهمتتا>أوصبمن:لىتعااللهقال،مظلمهالقلبميتوالمنافق

ئها<بخارجليسالظلنتفيمثيودو-فالناسكمنيممثىنورالمووجعلنسا

.[221]الأنعام/

النورولاآلطدشولاوافصيرالأعمىيستوى>وما:وقال

فجعل22[91-]فاطر/(الأنوتولاالأضاءيستوىوما!الحرورولالظلولا

،الشبهاتحرمنيقيهظلفيحيابنورهـبصيراواستناربهداهاهتدىمن

الكفرحرقيميتاأعمىلاخرو،بنورهمستنيراوالشركوالبدعوالصلال

.الظلماتفيمنغمساوالضلالوالشرك

الكئفماتدرىماكنتمرنامنروحاإليكأوحتنا>كذلك:تعالىوقال

.[52/]الشورى<عبادنامقدنث!أةمنبه-نهدىنوراجعلتهولبهناقييمنولا

:(نوراجعلته>ولبهن:قولهمنالضميرمفسرفياختلفوقد

خطا.وهو،"لمسلمين"ا:()بفي(1)
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المذكورين.أقربلكونه)1(الايمانهو:فقيل

.عبادهبههدىالذيالنورفإنه)2(الكتابهو:وقيل

تعالى:قولهفيالمذكورالروجعلىعائدانهوالصوابشيخنا:قال

ولبهنقييمنولاالكتفماتدرىماكنتأثرنامنروحاإليكأوحئنا>كذلك

مننشاءمنبهنهدينوراالروجذلكجعلنا:أي52[]الشورى/(نوراجعلنة

التيوالارواح،القلوبحياةمنبهيحصللماروحاوحيهفسمىعبادنا،

أ[16]ب/قوالحياةحي،لاميتفهوعدمهاومن،الحقيقةفيالحياةهي

الذيالروجبهذاالقلبحياةثمرةهيالنعيمدارفيالسرمديةالابدية

لاجهنملهممنفهوالدنيافيبهيحيلمفمنلمجي!،رسولهإلى)3(أوحي

ودارالدنيا،دار:الثلاثالدورفيحياةالناسوأعظميحيا،ولافيهايموت

الروج.بهذالحياةاهذهمننصيباأعظمهملجزاء=اودار،البرزخ

رفيع>:تعالىكقوله،القرانمنموضعغيرفيروخاوسماه

يزملينذر-عبادهمنيشامنعلىائزشمقآلروحيلقىآلعرشذوألدرصة

منعلىأئرهءمقبالراخالمليهكةينرل>:لىتعاوقال15[،]غانر/(آلحلاق

(.)تمنسقط"الإيمانهو:فقيل،نورا"جعلناهولكن":قولهمن":قوله(1)

(.)تمنسقط"الكتابهو:وقيل.المذكورينأقربلكونه":قوله(2)

."اوحاه":(ت،أ)في)3(
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2[.]الانحل/(فاتقودؤأناإلاالةلاأنه-(أ!انذرو1-)عبادهمقبناء

ا[،14قظ/1وإضاءتهاالقلوباستنارةمنبهيحصللمانوراوسماه

علىإلاإليهماسبيلولاوالنور،بالحياة:الصفتينبهاتينالروجوكمال

وتلقي،بهبعثوابماوالاهتداءعليهموسلامهاللهصلواتالرسلأيدي

مظلمة.ميتةفالروجوإلا،مشكاتهممنالصالجوالعملالنافعالعلم

؛والبحوثوالكلاموالفضيلةوالفقهبالزهدإليهمشاراالعبدكانفان)2(

وجعله!م!مرسولهلىإلىتعااللهأوحاهالذيبالروجوالاستنارةلحياةافان

النقلكثرةالعلمفليس،كلهذلكوراءعبادهمنيشاءمنبهيهدينورا

وحقهاسقيمها،منالاقوالصحيحبهيميزنورولكن؛والكلاموالبحث

النقدويميز،الرجالاراءمنهومماالنبوةمشكاةمنهووماباطلها،من

سواهلجنتهثمناوجلعزاللهيقبللاالذيالنبويةالمدينةسكةعليهالذي

لجهميةواالفلاسفةمنونوابهخانجنكيزسكة)3(عليهالذيالنقدمن

فهذهلمالعابينيروجهونقداوضرباسكةلنفسهاتخذمنوكل.والمعتزلة

بلمنها،شيئاجنتهثمنفيوتعالىسبحانهاللهيقبللازيوف،كلهاالاثمان

اللهقدمالتيالاعمالمنوتكونإليها،يكونماأحوجعاملهاعلىترد

)ب(.منسقطهنالىإالتلاق"يوملينذر":قولهمن(1)

".!ان"(:ظ،ت)أ،في)2(

".سكة")ب(:منوسقط"،سكةالذي"ت(:)أ،في)3(
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قولهمنوافرنصيبولصاحبهامنثورا)2(،هباءفجعلها1(إلي!ا)لىتعا

وهئمالذياايخؤةفىتهغضلاتذين!كلابالاخصرلنتجئم>قلهل:لىتعا

.[301،401/الكهف]<صحنعاتحسنونأنهمتحسبون

غيرعلىو،وجلعزاللهلغيركانتالتيالاعمالأربابحالوهذا

عنيتلقوهالمالتيوالانظارالعلومأربابوحال!،اللهرسولسنة

أفكارهموكناسةالرجالأذهانزبالةعنتلقوهاولكن،النبوةمشكاة

الرجالاراءتقريرفيهانهمواذوأفكارهمقواهمفأتعبوا)3(ب[16ق]ب/

عرضواووالمحاضر،المجالسفيوبثهقالوهماوفهملهم،الانتصارأو

صفحا.ع!الرسولبهجاءعما

اتباعهتجريدماو.للفضيلةطلباالتفاتأدنىيعيرهمنهمرمقبهومن

آراءوعرض،وفهمهطلبهفيالنفمسقوى)4(واستفراغ،وتحكيمه

لىإيلتفتولاوافقهماوقبولمنها،)5(يخالفهماورد،عليهالرجال

وشهدالوحيشمسعليهاأشرقتإذاإلاقوالهم)6(وآرائهممنشيء

لى.أولمثبتوا،"عليها"(:)بفي(1)

.[23/]الفرقان(مانثورافجعدتههباعملىمنماعملؤأإكوقدئا>:لىتعاقولهلى!يشير(2)

خطأ.وهو،"فاتبعوا":(ت،ب)في3()

."تفريغو":(مط)في(4)

."لفهخا":(ت،1)في(5)

)ب(.منسقطهناالى"يخالفهما"ورد:قولهمن)6(
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فضلا،نفسهبهيحدثمنهمأحدّاترىتكادلاأمرفهذا-بالصحةلها

لعبدفوارحمتا،سواهينجيلاالذيوهذا،ومطلوبهآخيتهيكونأنعن

علىوآثرهأوقاتهفيهواستنفد،قواهفيهواستفرغ،العلمطلبفيشقي

عنوقلبهمسدود،!ماللهرسولوبينبينهوالطريق،فيهالناسما

والتنعمعليهوالتوكلإليهوالانابةوتوحيدهلىوتعاسبحانهالمرسل

أبوابعلىكلهعمرهطافقدومصدود.مطرودبقربهوالسروربحبه

أعمتفتنةإلاواللههيإنإ)1(-المطالببأخسإلايفزفلم،المذاهب

فيهتربىهقصدهاطرقعنالعقولوحيرترشدها،مواقععنالقلوب

التيالغايةأنهاالابصارخفافيش)2(فظنتالكبير،علتهوهرمالصغير،

فيهاتنافسالتيب[41ق]ظ/والنهاية،المتسابقونإليهاتسابق

منالثرىينوالضياء!منالظلامأين!وهيهات،المتنافسون

أصحابطريقةينو!الظلالمنالحروروأينالجوزاء!)3(كواكب

عصمةلناتضمنلمالذيالقولينو!الشمالأهل)4(طريقةمناليمين

العلاموأين!المعصومالقائلعنالمصدقالنقلمنمعلومبدليلقائله

العالمينربعنوت!جبرائيلعن!م!اللهعبدبنمحمدسندهالذي

أولى.وحذفها"اللهسبحان!لمطالب"ا)1،ت(:في(1)

."وظنت":(ظ،ت،ب)أ،فيو(،،ع)مطمن(2)

خطاهوهو،"الكواكب":(ت)أ،في)3(

".اصحاب"(:،ع)مطفي(4)
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منالصلالأهل)2(شيوخسندهالذيالخرصلى)1(إلىوتعاسبحانه

درجاتهاأعلىالتيالاراءأينبل!المتبائينوفلاسفةوالمعتزلةالجهمية

علىالواجبالنبويةالنصوصلىإالاتباعسائغةالضرورةعندتكونأن

التيالاراءينو!النزاعمواردفيإليهاوالتحاكمتحكيمهامسلمكل

عبدكلعلىفرضالتيالنصوصلىإوحذرفيهاتقليدهعنقائلهانهى

ويتبصر!بهايهتديأن

منفهيبهاوالقائمونأنصارهاماتإذاالتيوالاراءالاقوالينو

زالتإذاإلاتزوللاالتىالنصوصلىإأ[17ق]ب/الامواتجملة

!والسماواتالارض

منالرشدوتبين،ناظرتانعينانلهلمنالصبح-والله-استبانلقد

البدعأهويةالقلوبعلىعصفتلكن،واعيتانأذنانلهلمنالغي

فيهاوتحكمتمصابيحها.فأطفأت،المختلفاتوالاراءوالشبهات

وران.مفاتيحهاضاعتورشدها،أبوابفأغلقت،الشهواتأيدي

فيهاوالسنةالقرانحقائقتجدفلمالرجاللاراءوتقليدهاكسبهاعليها

معهاتنتفعفلموالتخبيط)4(؛لجهلاسقام)3(فيهاوتمكنتمنفذا.

ولاتسمنلاالتيالاراءهذهمنغذاءهاجعلتواعجبا!الغذاء.بصالح

لى.اولمثبتوا"من"(:)مطفي(1)

فقط.)ا(من(2)

خطا.وهو"،أقساممنها"(:)تفي)3(

."والتخليط":()مطفي(4)
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.المرفوعنبيهونصلىتعااللهبكلامالاغتذاءتقبلولم،جوعمنتغني

منها)1(الخطأبينالتمييزإلىالاراءظلمفياهتدتكيفلها!واعجبا

السنةمنومشارقهاالانواربمطالعالاهتداءعنوعجزت،والصواب

السنةمشكاةمنوالعلمالهدىتلقيعنبالعجزفأقرت،والكتاب

!فلانورأيفلانرأيمنتلقتهثم،والقران

واقتباسالوحينصوصعنالمعرضونحرمماذا!الله)2(فسبحان

القلوبحياةمنفاتهموماذاوالذخائر،الكنوزمنمشكاتهامنالهدى

فكرا)3(،الاراءمعاولاستنبطتهابأقوالقنعواالبصائر!واستنارة

زخرفبعضلىإبعضهموأوحىزبرا،لاجلهابينهمأمرهموتقطعوا

مهجورا.القرانذلكلاجلفاتخذواغرورا،القول

معاهدهودثرتيعرفونها،فليسواقلوبهمفيالقرانلممعادرست

يرفعونها،فليسوايهمأيد4(بين)أعلامهووقعتيعمرونها،فليسواعندهم

عندشمسهوكسفت)5(يبصرونها،فليسواافاقهممنكواكبهوأفلت

يثبتونها.ا[15ق]ظ/فليسواوعقدهاارائهمظلماجتماع

ولايةعنوعزلوها،لحقيقةاسلطانعنالوحينصوصخلعوا

لى.أولمثبتوا"فيها":()بفي(1)

".سبحان"(:ظ،ت)ا،في2()

(.)بفيليس)3(

".من":()ظفي(4)

".خس":()ا،عفي(5)
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يزالفلا(؛الباطلات)1بالتأويلاتالتحريفغاراتعليهاوشنوا،اليقين

عليهمنزلت.كمينبعدكمينالمخذولةجيوشهممنعليهايخرج

الاجلالمنبهايليقمابغيرفعاملوها)2(،لئامأقوامعلىالضيفنزول

والاعجاز،صدورهافيبالدفعولكنبعيدمنوتلقوها.لاكرام1و

سبيلفعلىبدلاب[17ق]ب/كانوإنعبور،منعندنالكماوقالوا:

له،الازمانهذهفيالعاجزالخليفةمنزلةالنصوصأنزلواالمجاز!

الوصولواللهحرموا.سلطانولانافذحكملهومالخطبةواالسكة

لابأعجازتمسكوا،الاصولوتضييعالوحيمنهجعنبخروجهم

أسبابها)3(بهموتقطعتعليها،كانواماأحرصفخانتهملهاصدور

الصدورفيماوحصلالقبور،فيمابعثرإذاحتىإليها،كانواماأحوج

ماحقيقةلهم)5(وانكشفت،حصلوهالذيحاصلهمقوملكللمير ".)4(

لكولؤالمماللهترلهم.ولدا.>.،قدموهماعلىوقدموا،اعتقدوه

غلةعاينوالما)6(الحصادعندأيديهمفيوسقط47[،]الزمر/(تحتسبون

"."الباطلة(:)مطفي(1)

لى.أولمثبتوا،"فقابلوها":(،عت)أ،في(2)

ه"بهمأسبا"(:)مطفي)3(

خطا.الواووزيادة"وتميز"(:ت،)بفي(4)

."وانكشف"(،ت)ا،في(5)

."ما":()تفي()6
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هباءوك!دهسع!يهالمبطل)1(يعاينعندماالحسرةشدةفيا،بذروهما

غرورا!خلباوأمانيهامالهبوارقتتبينعندماالمصيبةعظمويامنثورا،

بربهللاراءوالتعصبوالهوىالبدعةعلىسريرتهانطوتمنظنفما

وسنةاللهكعابنبذمنعذروماالسرائر)2(؟ثبلىيوملىوتعاسبحانه

المعاذر)4(؟الظالمينفيه)3(ينفعلايومفيظهترهوراء!ب!مرسوله

باراءغداينجوأنلمجيمرسولهوسنةاللهكتابعنالمعرضأفيظن)5(

وأ،لجدالواالبحوثبكثرةلهلىتعااللهمطالبةمنيتخلصأو)6(،الرجال

نواعووالاشارات)7(بالشطحاتأو،الاشكالوتنوعالاقيسةضروب

،المحالأبيننفسهومنته،الظنأكذبظنلقدوالله!هيهات؟الخيال

،التقوىوتزود،غيرهعلىلىتعااللههدىحكملمنالنجاةضمنتوإنما

واتباعالتوحيدمنواستمسك،المستقيمالصراطوسلكبالدليلوأتم

عليم.سيمواللهلها،انفصاملاالتيالوئقىبالعروة!الرسول

)ب(.منسقطهنالىإعاينوا"لما"الحصاد:قولهمن(1)

.[9/]الطارق(السرآبرقي>يزم:لىتعاقولهلى!يشير2()

فقطه()ظمن)3(

سوولهغآللعنةولهممغذرضهتمالظابينينفعلايؤم>:لىتعاقولهلى!يشير(4)

.[25فر/غا](لذار

حا.وهو،"فيظن":(ت)أ،في(5)

.(ت،أ)من(6)

."لشبهاتبا":(تأ،،)عفي7()

83



فصل

عليهمااللذينالتوحيدينبتحقيقوالفوزوالسعادةالنجاةوملاك

)2(رسلهلىوتعاسبحانهاللهبعثوبتحقيقهما،لىتعااللهكتب)1(مدار

وسلامهاللهصلواتالرسلرغب)3(واليهماوالسلامالصلاةعليهم

اخرهم.لىإأولهممن)4(،كلهمعليهم

إثباتالمتضمنالاعتقاديالخبريالعلميالتوحيدأحدهما:

عنوتنزيهه،والتمثيلالتشبيهعنفيهاوتنزيهه،لىتعاللهالكمالصفات

النقص.صفات

محبتهتجريدو،لهشريكلاوحدهعبادته:الثانيوالتوحيد

وإلهاربابهوالرضىعليهوالتوكلورجاوهوخوفهلهوالاخلاص

الاشياء.منا[18ق]ب/شيءفيعدلالهيجعللاوأنووليا،

سورتيفيالتوحيدمنالنوعينهذينلىوتعاسبحانهجمعوقد

للتوحيدالمتضمنة<الفرونيايها>قلسورة:وهماالاخلاص

المتضمنة<أحداللههو>قلب[51ق]ظ/وسورة،الإراديالعملي

(:"كتاب"0)مط)1(في

".وسلمعليهاللهصلىرسوله"(:)مطفي)2(

دعت"."مط(:،،ع)تفي)3(

)ب(.فيليس()4
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)1(.العلميالخبريللتوحيد

صفاتمنلىتعاللهيجبمابيانفيها<أحدهوالله>قلفسورة

يايها>قلوسورة.والامثالالنقائصمنتنزيههيجبماوبيان،الكمال

ماكلعبادةمنوالتبري)2(،وحدهعبادتهيجابإفيها<الفرون

.سواه

بهاتينيقرا!لخيمالنبيكانولهذابالاخر،إلاالتوحيدينأحديتمولا

العملفاتحةهمااللتينوالوتر)4(،الفجر)3(سنةفيالسورتين

أولى.وهو،"الخبريالعلمي")مط(:وفي،النسخجميعفيكذا(1)

له".شريكلا")مط(:فيزاد)2(

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن)726(صحيحهفيمسلمأخرجه)3(

،4254/)حمدو(1721)ماجهوابن(2071)والنسائي(264)الترمذيأخرجه(4)

جبيربنسعيدعنالسبيعيإسحاقأبيطريقمن2726(0272،5،272)(574

المصنفانظر:ووقفهرفعهفياختلفوقدمرفوعا،بثلاثالوترفيعباسابنعن

.(071)3لنسائيوا(،9496،0596)

سعيد،منيسمعهلمإسحاقأباإن:ويقال"26(:/)13العللفيالدارفطنيقال

اهـ.جبير("بنسعيدعنالبطينمسلمعنمخولعنأخذهوإنما

كعببنوأبيعباسابنحديث:قالأنهالعقيليعنالتخليصفيلحافظاونقل

اهـ..أصحالمعوذتينبإسقاط

صالحعباسابنوحديث..".(:251)2/الكبيرالضعفاءفيالعقيليقاللكن

اهـ.الاسناد"
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توحيدا.تمتهوخاتوحيداالنهارمبدأليكون،تمتهوخا

والتمثيل.والتشبيهالتعطيل:ضدانلهالخبريالعلميفالتوحيد

ومن،توحيدهتعطيلهكذبوعطلهاوجلعزالربصفاتنفىفمن

.توحيدهوتمثيلهتشبيههكذببهمومثلهبخلقهشبهه

محبتهعنالاعراضأيضا)1(:ضدانلهالعمليالاراديوالتوحيد

أولياءواتخاذذلك،فيبهالاشراكأو،عليهوالتوكلإليهوالانابة

دونه.منوشفعاء

منموضعغيرفيالتوحيدين)2(بينلىوتعاسبحانهجمعوقد

وعائشة.حصينبنوعمرانكعببنأبيحديثمنوردوقد:قلت

وهو،أبزىبنالرحمنعبدمسندمنأنهفيهفالصوابكعببنابيحديثفاما

معلولة.ألفاظفيهثابتحديث

معلولة.طرقةعائشةحديثوكذلك،ووهمخطافهوعمرانحديثواما

عنرويوقد":عائشةحديثاعلنبعد(125)2/الضعفاءفيالعقيليقال

فيانعلى،هذينمنأصلحواسنادهما-فذكره-كعببنبيوأعباسابن

اهـ.ا!ستاد"صالحعباسابنوحديث،اختلافكعببنأبيحديث

كعببنأبيعن"والرواية-:عائشةحديثاعلأنبعد-(21)3/أيضاوقال

اهـ."لىووية1الروهذهمناصحالوترفيعباسوابن

ت(.)أ،فيليس(1)

خطا.وهو"التوحيد"،(:)ظفي)2(
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لذينوظقكئمائذىرلبهمأعبدوألتاسيأيها>:لىتعاقوله:فمنها:القران

بناوالسمافزثمالأرضلكمجعل!ألذيتتقونلعلكخقتلكئممن

أذدا"ادلهفلاتخعدولكنمرزقاالنببه-منماخرجماألسمامنوأنزل

.[12،22/]البقرة(دقلموتوأنتم

فيهلمئبهوالتللكمجعلالذي>آدله:تعالىقولهومنها:

لاأفاساتحثرولبهنآلناسعلىفضحللذوالمحه%إتجصراوآفهار

فاقهولالهلا-شئصخلقردبهمدله!ذالكملمجمتكروت

الذىدله!تححدوناللهلايتالذيفكالؤايوفككذلث!تؤفكلن

فاحسنوصحور!منجاوالسمآءمراراالأرض!-جعل

ربرأللهفتباركللهوربمذل!لطينتمنول!زقمصويى!م

آلدهمثلهنحلصينفادعوهوإلالآإلةحى!هو!آو!لمجنى

65[.6-1]غافر/<العفينربللهآلحمد

فىبثنهماومالارضوآلسنوا!خلقالذىالله>:لىتعاقولهومنها:

شفيعولا[ب18ق]ب/ولمقمن-دونهمنلكمماالعرشعلىاستويث!أيامستة

يومكانفىإلةينرجثما!رضالىالسمامنلدبرالأمر!نتذكأونأفلا

تعزيزوالثئهدةالغتبعغذلك!تعذلنساسنةألفمقداره

4-6[ه]السجدة/<الرحيم
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المعطلينطوائفعلىالردمنالآياتهذهفيماوتامل

ستةفيبينهماوماوالأرضألسئوات.خلق.ه>:فقوله،والمشركين

لمنهو،لمالعابقدمالقائلينالملاحدةقولإبطال:يتضمن..(ائام

وجودمنهماثبتومن.ومشيئتهبقدرتهيخلقهلمسبحانهاللهوأن،يزل

أ[16ق]ظ/هوكما،مخلوقغيروأبداأزلا)1(لذاتهلازماجعلهالرب

لماالجاحدينالملاحدةمنتباعهماوالطوسيوالنصيرسيناابنقول

العقولبهوشهدت،والكتبوالسلامالصلاةعليهمالرسلعليهاتفقت

والفطر.

قولبطالإ:يتضمن(...اتعرشىعلىاستوئث!...>:لىتعاوقوله

سوىشيء)2(العرشعلىليس:يقولونالذينلجهميةواالمعطلة

ولا،الايديإليهترفعولا،عرشهعلىمستوئاليساللهوإن،العدم

إليه،والسلامالصلاةعليهالمسيحرفعولا،الطيبالكلمإليهيصعد

ولا،إليهوالروجالملائكةتعرجولا،إليهمج!ي!محمدبرسولهعرجولا

كل!رينزلولا،غيرهولاوالسلامالصلاةعليهجبريلعندهمنينزل

منوغيرهمالملائكةمنعبادهيخافهولاالدنيا،السماء)3(لىإليلة

خطا.وهو،"ولاأ":()بفي(1)

5(ظ،ت،أ)من(2)

."سماء":(،عت،ب،أ)في)3(
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فوقهم،منبابصارهمعياناالاخرةالدارفيالمؤمنونيراهولا،فوقهم

في!النبيإليهأشاركما،فوقلىإبالاصابعإليهالاشارةتجوزولا

السماءلىإإصبعهيرفعوجعل،إليهالوداعحجةفيمجامعهأعظم

اشهد)1(.اللهم:ويقولالناسلىإوينكبها

وسنةاخره،إلىأولهمناللهكتاب"وهذا)2(:الاسلامشيخقال

مملوء؛الائمةسائروكلام،والتابعينالصحابةكلاموعامةمج!ي!،رسوله

نهوشيء،كلفوقوتعالىسبحانهاللهأنفيظاهر)3(اونصهوبما

عرشه.علىمستوالسمواتفوق،العرشفوق

5.(-يرفعهالفحلحوالعملالطيبالكلميقحعد!ليه:لىتعاقولهمثل

.[01]ناطر/لايةا

]ال(إكورافعكمتوفيثانييعيسعاللهقالإذ>:تعالىوقوله

.[55/عمران

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن(12)18صحيحهفيمسلمأخرجه(1)

.الوداعحجةفيمطولا

رضيبكرةأبيحديثمن6667(،)1654رقمصحيحهفيالبخاريخرجهو

مطولا.عنهالله

.نحوه(12،13)5/الفتاوىمجموعفيكما)2(

ظاهر".وإمانم!،اماهوبمامملوء":الفتاوىفي)3(
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1[.ه8]النساء/(ليهاللهزفعهبل>:لىتعاوقوله

إلثه<والروحالمليه!ة!تعرجالمعارج>ذي:لىتعاوقوله

.[ه34،/]المعارج

ا[ثؤينرج91ق]ب/الارضإلىالشمامفيدنرالا!ر>:لىتعاوقوله

.[ه/لسجدةا](لهإ

[.ه0]النحل/(دؤقهؤثنربهميخافون>:لىتعاوقوله

اشتوىثئمجميعاصلأرضامافيلكمظف>هوالذي:لىتعاوقوله

92[.]البقرة/(سموئيسئعفسودهنالشماالى

ستةفيوالأرضالسمؤتخلقاثذىاللهرثبهم!ت؟لىتعاوقوله

والقمروالشمسحثيثاببظلبهالنهارالبايغشىاتعصش!اشتوىثتمأيام

العالمين(رلثاللهتباركلأمروالخلقلهالابامرط3مسخرلنجومو

54[.]الاعراف/

ثمأياىستهفىوالأرضالسمواتضلئالذيأللهرئكلان>:تعالىوقوله

ِط

ربكماللهذلكمذنهءبعدمنشفيبئالامنماالأمرلدئراتعرشعلىاستوئ

الاية.هذهفيالتوحيدينفذكر]يونس/3[.<تذكرونافلافاعبدوه

علىآلرحمن!العلىوالمحوتالارضظقممنلنزللا>:تعالىوقوله

09



.[4،5/طه](آشتوئالعرش

و!فئ!مدهحوممعحيمو!لاائذىالحىعلىونو!ل>:لىتعاوقوله

ستةفيبينهماوماوالازضىالسمؤتخلقالذى!خبيرالمجاده-بذنوببهء

95[.58،]الفرقان/(به-خبيرافمئئلالرخمناتعرش!كلاستويثمأئام

ستةفىوالأرضب[السموات16]ظ/قخلقالذى>هو:تعالىوقوله

وماالسطءمنينزلومامتهايخرجوماالار!ىفييلغمايعلماتعش!ىعلىاشتوئثمبام

فذكر]الحديد/4[،(بصيرتعملونبماللهومابهمتتماثنمعكؤوهوفيهايعرج

رؤيته.وعمومإحاطتهوعموم،قدرتهوعموم(1)علمهعموم

فىبتنهماوماوالأرضالتممؤتظقالذيالله>:وجلعزوقوله

نتذكوونافلاشفيعولاولزمن-دويهمنلكمماالعرشعلىاستوىث!2اياستة

ألفممدارهيوميكانفىإلهثؤينرجالارضىإلىالشمامفلدبرالافر!

<)2(الرحيماتعزيزوالشهدةالغتبعغذلك!تعدونساسنؤ

4-6[.]السجدة/

هـفماذاالأزضبكميخسفأنالسماءفيمن>هامعنم:وجلعزوقوله

فسمعدونكبفحاصبآظتكخلرسلأنالتمماءفيمنامنغأتم!نمور

خطا.وهو")عمله)ت(:في(1)

فقط.()ظمنالاياتهذه)2(
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.[61،71/لملك(]انذير

.[42/]فصلت(حميوحكيمقن>تتريل:لىتعاوقوله

هووجلعزفالله[،1/]الاعلى(الأعلىرئكاسم>سبح:وجلعزوقوله

وجه)1(.كلمنشيءكلعلا،الاعلىالعلي

2[.]الجاثية/<لحيهمالعريزدئهمنالكنف>تترللي:لىتعاوقوله

الأستئبأتلغلععصزحالىاتنياهعانفرغونودال>:تعالىوقوله

الاية(0.0لمجذب!لاظنصوإنيموسىإلةإلى+فاطلعآلسمؤت!اسبب

37[.36،]غافر/

:-الجهميةعلىالايةبهذهاحتجوقد-الاشعريالحسنأبوقال

")3(.السمواتفوقاللهإن:قولهفيالسلامعليهموسىفرعونفاكذب)2(

)4(.بحروفهكلامهحكايةلىتعااللهشاءإنتيوسيا

فقط."ظ"منهنالىإبعدهاوماالايةهذه()1

"."فكذب(:85)ص/الابانةفي2()

نور""(:)بفيووقع،السماء"فوقاللهإن:السلامعليهموسى..."(:)ظفي)3(

ه"فوق":مكان

".بحروفهكلامهتي"وسيا(:)ظفي(4)
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قالؤارلبهمقالماذاقالواقلوبهمعنفرخإذا>حغ:لىتعاالله)1(وفال

23[.سبأ/1<الكبيرالعكوهوالحق

الحكيموهرإلة!رالأزضنوفيإلهررلسمإ1فيلذي>وهو:تعالىوقال

84[./]الزخرف<العايم

.[41،51]البروج/(انجيدوالعرش>وهوالغفورالودو!:لىتعااللهوفال

.[21]غافر/(آلكبيرالعلىلله>ماكم:لوفا

وأعظمه!،بهالخلقوأعر!،خلقهوبينبينهوالسفرا،اللهريم!لأقوال

له:تنزيها

سماواتهفوقاللهأن:علىاخرهملىإأولهممنكلهماتفقتوقد

عرشه.علىبذاتهمستوخلقهعلىعال

فوقخلقهعلىاللهوعلو":لجيلياالقادرعبدمحمدأبوالشيخفال

اهـ."أرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيسماواته

:السلامعليهالبشرابيأدمقول

،الارضلىإآدماللهأهبط":فالعباسابنعنووهبعكرمةذكر

الخطية،النسخجميععلى)ظ(الظاهريةالنسخةستدركته1مايبدأهنامن(1)

لمطبوعة.وا
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أسكنه،ولست،لنفسيوأدخره،بكرامتيأخصهبيتاسأبوئك:لهوقال

الكبرياءكرسيعلىولكن،يحملنيولايسعنيانلهينبغيوليس

عظمتيعليهوضعتالذيوهو،بعزتييستقلالديوهو،لجبروتوا

(")1(.قوتيلولاعنيضعيفبعدوهوقرارياستقروهناك،ليوجلا

:السلامعليهداودقول

داودكان:يقولثابتاسمعت:قالجعفرثناسيار)2(ثناحمد:أقال

يرفعثم،الركعةفيركعأ[17ق]ظ/الليلمنالصلاةيطيلالسلامعليه

عامريارأسدرفعتإليك":يقولثمالسماء،أديملىإفينظررأسه

)3(.السماء"

حاتمبنسيار)4(حدثنا:قالمسلمبنعليحدثنا:منيعابنوقال

السلامعليهداودكان:قالثابتثنا:قالسليمانبنجعفرحدثنا:قال

يارألميرفعتإليك":فيقول،راسهيرفعثم،يركعثم،الصلاةيطيل

أربابها(")5(.لىإالعبيدنظرالسماء،عامر

.عباسابنعنعليهأقفلم()1

مطولا.معبهبنوهبعن(1/46،48)مكةاخبارفيالازرقيواخرجه

لاحمد.والزهد(،)ظحاشيةعلىنسخةمنوالتصويب،"شيبان"(:)ظفي)2(

327(.)2/لحليةافينعيمأبو:طريقهومن(،4)53الزهدفيأحمدأخرجه)3(

خطأ.وهو"شيبان"(:)ظالاصلفي()4

-مسندهفيالجعدوابن(،4)53الزهدعلىزوائدهفيأحمدبناللهعبداخرجه()5
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بنعطاءعنسلمةبنحمادثناالضريرعمرأبوثناأحمد:قال

رأسهالسلامعليهداودرفعما":قال،لجدليااللهعبدأبيعنالسائب

مات")1(.حتىالخطيئةأصاببعدماالسماءلىإ

السائببنعطاءثناسلمةبنحمادحدثنا:حرببنسليمانوقال

لىإرأسهالسلامعليهداودرفع"ما:قالليلجدااللهعبدبيأعن

وجل")2(.عزربهمنحياءالخطيئةبعدالسماء

:السلامعليهالخليلابراهيمقول

وذأنا:إبراهيمخليلهلىإأوصىاللهإن":لماورديابخطقرأت

الفضلوبيديأشاء،من]على[برحمتيأفيض،خلقيجميععنالغنى

،الغيرةخلقتناوعلما،شئكلوسعتورحمتي،والكرملجودوا

عنيمعرضافاراقلبكعلىعرشيفوقمنأطلعأنفاحذرغيور،ناو

تاريخهفيعساكربن1و)966(،الاعتقادأصولشرحفيواللالكائي(،4321)

.()125العلوفيوالذهبي39(،/)17

والمولف31(1)العلوفيالذهبيايضاوصححه.صالحإسناده:الذهبيقال

والصوفية.الزهادأقوالفي(214)ص/تيسياكما

فيوالثعلبي،عفانعن35388(:)32554،المصنففيشيبةابيابنأخرجه(1)

به.سلمةبنحمادعنكلاهماإسماعيلبنموسى:طريقمن(791)8/تفسيره

صحيح.وسنده

62(.2،61/)قزوينأخبارفيالتدوينفيالرافعياخرجه)2(
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والهاوكن.محبتيأهلديوانمناسمكمحقفأ؛بغيريمشغولا

فيولاالارضفيشيءعلييخفىلا،ليبجلامشغولا،بذكري

جهير".عنديالخفيالسماء،

:السلامعليهيوسفقول

القيطونمعيادخل:ليوسفالعزيزامرأةقالت":منبهبنوهبقال

)1(.ربي"منيسترنيلاالقيطونإن:فقال-الستر:يعني-

:السلامعليهموسىقول

عنأسلمبنزيدعنسعدبنهشامعنالرحمنعبدثناأحمد:قال

أهلكمنربيا":السلامعليهموسىقال:قاليساربنعطاءعنأبيه

قلوبهمالطاهرة،أيديهمالبريئةهم:قال؟عرشكظلفيتظلهمالذين

ذكرتذكرواوإذا،بيذكرواذكرتإذاالذين،ليبجلايتحابونالذين

كماذكريلىإوينيبون،المكارهفيالوضوءيسبغونالذين،بذكرهم

بحبالصبييكلفكمابحبيويكلفونوكورها،لىإالنسورينيب

إذاالنمريغضبكمااستحلتإذالمحارميويغضبون،الناس

حرب)2(")3(.

65(.)ص/"القلوباعتلال"فيالخرائطيأخرجه(1)

3(.1/40)اللسانانظر.التحريشوهو،التحريبمن:حرب(2)

هعطاءلىإصحيحوسنده)387(.رقم(،911)ص/الزهدفيأحمدأخرجه)3(
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:()1عقيموالاخرينالأولينسيدمحمدنبيناقول

لما"!ي!:اللهرسولقال:قالهريرةابيعنالصحيحينفيثبت

تغلبرحمتيان:[لعرشفوقعندهفهوكتابهفيكتبالخلقاللهخلق

)2(."غضبي

نإ:عندهموضوعفهونفسهعلىكتابهفيكتب"آخر:لفطوفي

")3(.غضبيتغلبرحمتي

)4(."العرشعلىعندهوضعوهو":لفطوفي

)5(."العرشفوقعندهمكتوبهو":لفطوفي

")6(.البخاريصحبح"فيكلهاالالفاظوهذه

،ت،ب)أ،:النسخجميععلى()ظالظاهريةالنسخةستدركته1ماانتهىهنالىإ(1)

(.)مطلمطبوعةوا(،ع

لمسلم.واللفط(41)275(1)ومسلم03(،)22البخاريأخرجه)2(

.(1)2756(1)مسلمأخرجه)3(

.()9696البخاريأخرجه(4)

71(.51)البخاريأخرجه(5)

المعراجحديثبعدمط(ت،ع،ب،)أ،فيالحديثهذاوجاء)ظ(،فيكذا)6(

.مباشرة
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)2(السمواتغ!هالنبيتجاوز"ب[17ق]ظ/)1(المعراجوحديث

عليهوفرض،وأدناهفقربهلىتعاربهلىإانتهىحتىسماء،سمماء

عليهموسىبينيتردديزلفلم،صلاةخمسينالصلواتب[91ق]ب/

موسىعندلىإلىتعاربهعندمنينزل:لىوتعاتباركربهوبينالسلام

التخفيف،فاسألهربكلىإارجع:فيقول،فيخبرهعليهفرضكم:فيسأله

)3(")4(.التخفيففيسألهربهلىإفيصعد

:قالعنهاللهرضيالاشعريموسىأبيعن"مسلمصحيح"وفي

لهينبغيولا،يناملااللهإن"فقالكلماتبخمسع!ي!اللهرسولفيناقام

النهار،عملقبلالليلعملإليهيرفع،ويرفعهالقسطيخفض،ينامأن

يسبحاتلاحرقتكشفهلوالنور،حجابه،الليلعملقبلالنهاروعمل

)5(."خلقهمنبصرهإليهانتهىماوجهه

مالكعنقرةأبيحديثمن:"اسامةأبيبنالحارثمسند"وفي

"وأما(:مط،،عت،ب)أ،فيوجاء،"المعراج"وحديثفقط()ظمن(1)

فيووقعغ!يم"،النبيتجاوزو،متواترةوهي،المعراجقصةفمنها:الاحاديث

.""وهي:بدل"فهي":(،ع)أ،ت

(.)بمنسقط(2)

)ب(.منسقط"التخفيف"فيساله:قوله)3(

بنمالكحديثمن(164)ومسلم3674(،3،)350البخارياخرجه(4)

صعصعة.

.()917مسلمأخرجه()5
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سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعت:قالالزبيرأبوثناسعدبنزيادعن

أناسكلودعي،الاممجمعتالقيامةيومكانإذا":يقول!شيماللهرسول

-قال:-،الامةهذهمن:الناسقائلفيقول،الناساخرفجئنا،بإمامهم

وهذا!لخي!،محمدأمةهذه،الامينةالامةهذه:فيقال،الناسإليناويشرف

فنتخطىفنأتي:قالالاولون،الاخرونإنكممناد:فينادي،أنتهفيمحمد

كل،الناسيدعىئم،منزلةاللهلىإالناسأقربنكونحتىالناسرقاب

اليهود،نحن:فيقولون؟أنتممن:فيقالاليهود،فتدعى،بإمامهمأناس

كتابكم؟ما:فيقول،السلامعليهموسىنبينا:فيقولون؟نبيكممن:فيقال

الله،ونعبدعزيرانعبد:فيقولون؟تعبدونما:فيقول،التوراةكتابنا:فيقولون

:فيقول،النصارىتدعىثم.جهنمفيبهماسلكوا:حولهمالملأفيقول

نبينا:فيقولون؟نبيكممن:فيقول،النصارىنحن*1(:فيقولون؟أنتممن

ما:فيقول.الإنجيلكتابنا:فيقولون؟كتابكمما:فيقول.السلامعليهعيسى

قفت>ءأنت:عيسىيا:لعيسىفيقول*2(.عيسىنعبد:فيقولون؟تعبدون

ماأقوليأنلىيكونماسئححكقالاللهدونمنإلهتنوأئاتخذونيللناس

إنكنفسكفيأغ!ماولانفسىفيمالعلمعلمتهففذقلتهوإنكنتبحتيليليس

ندنتوربكغرباللهاعبدونبهءأعرتنيإلامالهتممالت!الغموليعنمأنت

شئصعكصوأنتعليهخالزقيبأنتنوفيتنيكنتفائافيهتمدمتماشهيداعلتهغ

أثبته.ماوالصواب"،"فيقول)ظ(:الاصلفيوقع(1)

".عيسى:"صوابه:الحاشيةفيالناسخفقال"."المسيح(:)ظالاصلفيوقع)2(
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وِسِص!ءلم
الحيهص(اتع!ليزأنتلحانكلهمتغقروإنعبادكفإنهمتعذئهمإن!شهيد

.[11-1618/المائدة1

الصارخيصرخثم،يعبدونكانواوما،بإمامهمأناسكليدعىثم

لخشبافيهاالهتهمتقدمهم،فليتبعهلهاإيعبدكانمن:الناسأيها

يبقىحتى،الدجالوفيهوالقمرالشمسوفيهاأ[،18ق]ظ/والحجارة

.المسلموننحن:فيقولون؟أنتممن:فيقولعليهمفيقف،المسلمون

محمد.:فيقولون؟نبيكممن:فيقول،داعيةوخير،اسمخير:قال

نعبد:فيقولون؟تعبدونما:فيقول.القران:فيقولون؟كتابكمما:فيقول

يومناهذاقالوا:.صدقتمإنذلكسينفعكم:قال.لهشريكلاوحدهالله

:.-فيقولنعم:فيقولون؟رأيتموهإناللهأتعرفون:فيقولهوعدناالذي

فيتجلى:قال.لهعدللانهنعلم:فيقولون؟تروهولمتعرفونهوكيف

لهويخرون،أسماوكتباركتربناأنت:فيقولون،لىوتعاتباركلهم

)1(."بأهلهالنوريمضيثمسجدا،

أنسحديث""صحيحهمنالتوحيد)2(كتابفيالبخاريوذكر

-الفاروقكتابفيالانصاريإسماعيلوأبو(،45)الرؤيةفيالدارقطنيأخرجه(1)

2(.12)3/رجبلابنالباريفتحفيكما

مالك.عنغريبحديثوهو

0273-)6/[164]النساء/<ت!ليماموسئالله3طم>:قوله:باب)37(في)2(

)9707(.رقم2732(
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فوقجبرائيليعنيبهعلاثم:فيهوقالالاسراءحديثعنهاللهرضي

برلجباراودنا،المنتهىسدرةجاوزحتىاللهإلايعلمهلابماذلك

أوحىفيماإليهفأوحى،دنىأوقوسينقابمنهكانحتى،فتدلىالعزة

محمديا:فقالفاحتبسه،موسىبلغحتىهبطثم،صلاةخمسينإليه

)1(.وليلةيومكلصلاةخمسينليإعهد:قال؟ربكإليكعهدماذا

وعنهم،ربكعنكفليخفففارجعذلك)2(،تستطيعلاأمتكإن:قال

جبريل:إليهفأشار،ذلكفييستشيرهكأنهجبرائيللىإع!يوالنبيفالتفت

:-مكانهوهو-فقاللىوتعاتباركلجبارالىإبهفعلا.شئتإننعمأن

لحديث.اوذكر..عنا.خففربيا

بيأعنحازمبيأعنالاعمشحديثمن")3(الصحيحين"وفي

ولا،القيامةيوماللهيكلمهملا"ثلانة:لمجيماللهرسولقال:قالهريرة

،كذابوملكزان،شيخ:أليمعذابولهم،يزكيهمولااليهمينظر

.(4)مستكبر"وعائل

نأعنهاللهرضيهريرةبيأعنالاعرجعن:"الصحيحين"وفي

بالنهار،وملائكةبالليلملائكةفيكميتعاقبون":قاللمجعمالنبي

".وليلةيومكل":قوله)ب(منسقط(1)

)ب(.منسقط2()

فقط.()ظالظاهريةالعسخةمنلحديثاهذا)3(

صحيحه.فيالبخارييخرجهولم(،1)70رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(4)
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فيكمباتواالذينيعرجثمالعصر،وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعون

:فيقولون؟عباديتركتمكيف:فيقول+بهمأعلموهو-ربهمفيسالهم

.(1)"يصلونوهموأتيناهم،يصلونوهمتركناهم

بأنا[02]ب/ققريظةبنيفيعنهاللهرضيمعاذبنسعدحكمولما

ع!م!م:النبيلهقال،أموالهم)2(وتقسمذريتهموتسبى،مقاتلتهمتقتل

")3(.أرقعةسبعةفوقمناللهبحكمفيهمحكمتلقد"

")4(.سمواتسبعفوقمن":لفطوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(632)رقمومسلم2996(،،053)برقمالبخاريأخرجه

".وتغنم"(:)ظفي

لحديثاغريبفيلحربيوا(،142)الاموالفيزنجويهابناخرجه

والمفترقالمتفقفيوالخطيب25(،0)2/تاريخهفيوالطبري(،0301)3/

.(438،943)2/الموافقةفيحجروابن)798(،

بنالرحمنعبدعنقتادةبنعمربنعاصمحدثنيإسحاقابنعنطرقمن

مرسلا.فذكرهالليثيوقاصبنعلقمةعنمعاذبنسعدبنعمرو

".ثقاترجاله،مرسلحديثهذا"حجر:ابنقال

فيقدامةابنأخرجه:طريقهومن"،المغازي"فيالامويسعيدبنيحىورواه

عنإسحاقبنمحمدعن)54(العلوفيوالذهبي)92(،رقمالعلو"صفة"

.فذكرهمالكبنكعببنمعبد

".مرسلهذا":الذهبيقال

-1)94رقمالمسندفيحميدبنوعبد493(،)3/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

فيوالبزار2(،0)رقموقاصأبيبنسعدمسندفيوالدورقي(المنتخب
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لمحمدالسياقوهذاب[18]ظ/ق*1(الصحيحينفيالقصةصلو

".المغازي"فيإسحاقابن

بعث:قالعنهاللهرضيسعيدابيحديثمن"الصحيحين"وفي

منتفصللممقروضأديمفيبذهيبةالنبيلىإطالبأبيبنعلي

حابسبنوالاقرعبدر،بنعيينةبين:أربجةبينفقسمها:قالترابها.

رجلقال*3(،الطفيلبنعامرواما،علقمةإما:والرابع*2(.الخيلوزيد

النبي!ذلكفبلغ:قالهؤلاء،منبهذاأحقنحنكنا:أصحابهمن

سعدعنالتمارصالحبنمحمدطريقمنوغيرهم(1901)رقمالزخارالبحر

.فذكرهوقاصابيبنسعدعنسعدبنعامرعنإبراهيمابن

ققد،معلولطريقلكنهحجر،ابنلحاقطاوحسنهالذهبيصححهالطريقوهذا

ومتنا.سندالحجاجابنشعبةخالفهالتمار،صالحبنمحمدخولف

سعيدآبيعنحنيفبنسهلبنأمامةآبيعنإبراهيمبنسعدعنفرواه

".الملكبحكمفيهمحكمتلقد":بلفظفذكرهالخدري

ومسلم95(،3935،593870،)2878،صحيحهفيالبخاريأخرجه

،الصوابوهذاوغيرهم393(293،)3/الطبقاتفيسعدوابن(،)1768

حاتمبووالبخاريذهبوإليه،ووهمخطاالتمارصالحبنمحمدوحديث

ابيابنوعلل2(،419/)الكبيرالتاريخانظر:.حجروابنلدارقطنيوالرازي

5(214)7/الباريوفتح(،)573الدارقطنيوعلل719(،)رقمحاتم

آنفا.تقدمكماالخدريسعيدبيأحديثمن(1)

لخير"."ا(:)بفي2()

)ب(.منسقطهنا،لىإ""والرابع:قولهمن)3(
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مساءالسماءخبرياتينيالسماء،فيمنأمينوأناتامنوني"ألا:فقال

2(.")(1وصباحا)

إذا":قال!يالهالنبيأنهريرةأبيحديثمن""الصحيحينوفي)3(

أهلفيحبهفاحبوه،فلانايحباللهان:جبريلنادىالعبداللهأحب

")4(.الأرضفيالقبوللهيوضعثمالسماء،

نيإ:فقال،جبريلدعاعبداأحباذاالله"ان:"لمسلم"لفظوفي

نإ:فيقولالسماء،فييناديثم،جبريلفيحبه:قال،فأحبهفلاناأحب

فيالقبوللهثم!يوضع:قالالسماء،أهلفيحبهفأحبوه،فلانايحبالله

فأبغضه،فلاناأبغضنيإ:فيقول،جبريلدعاعبداأبغضواذا،الأرض

فلانايبغضاللهإن:السماءأهلفييناديثم،جبريلفيبغضه:قال

)5(."الأرضفيالبغضاءلهيوضعثمفأبغضوه،

اللهرسولقال:قالهريرةأبيحديثمن:"مسلمصحيح"وفي

اظلهماليوم،بجلاليالمتحابونأين:القيامةيومتعالىاللهيقول":لمج!ي!

."ومساءصباخا":)أ(في(1)

.(2)637ومسلم3(،)370البخاريأخرجه2()

فقط.الظاهريةالنسخةمنظلي"إلاظللايوم":لىإبعدهوالذيالحديثهذا)3(

7(.3470.)370البخاريأخرجه(4)

)2637(.برقممسلمأخرجه)5(
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ظلي"*1(.الاظللايومظلي،في

عنهاللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةعن"مسلمصحيح"وفي

يا:قلتعليذلكفعظمع!ي!اللهرسولفاخبرتليجاريةلطمت:قال

اللهرسولبهافجئت:قالبها،ائتنيبلى:قالأعتقها؟أفلااللهرسول

انت:قالتأنا؟"فمن":قالالسماء.في:قالت؟"اللهأين"لها:فقال!ر

"*3(.مؤمنةفانهاأعتقها*2(؛":قال،اللهرسول

كانت:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسعن"البخاريصحيح"وفي

زوجكن":وتقولجميطالنبيزواجعلىتفتخرعنهااللهرضيزينب

")4(.سمواتسبعفوقمناللهوزوجني،أهاليكن

اللهرسولاتى:قالمطعمبنجبيرحديثمن:داود"أبيسنن"وفي

وهلكت،العيالوجاع،الانفسنهكتاللهرسوليا:فقالأعرابي!و

الله،علىوبك،عليكباللهنستشفعفانا،ربكلنااستسق)5(،الاموال

2(.)566رقممسلمأخرجه(1)

مسلم.صحيحمن)2(

.()537رقممسلمأخرجه)3(

)8496(.رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه)4(

بياعندوالذيكاملا.لحديثاعلىفيهاطمسفقد)ب(غير،النسخفيهكذا)5(

"الانعاموهلكت،الاموالولهكت،العيالوضاعت،الانفسجهدت"داود:

كانالمولففلعلداود،أبيسننفيعماالمتنفياختلاففيهبعدهماوكذلك

بالمعنى.ويرويهلحديثايختصر
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فيذلكعرفحتىيسبحزالفما،"اللهسبحان":!م!ماللهرسولفقال

ذلك،مناعظمشانهان؟اللهمااتدرياويحك":فقال،أصحابهوجوه

وإنه،عرشهعلىسماواتهلفوقانه،خلقهمناحدعلىبهيستشفعلاإنه

.()1"بالراكبالرحلأطيطا[91ق]ظ/بهليئطوانهلهكذا،عليه

حديثمنحمد"أالاماممسندو"أيضا:داود"بيأسنن"وفي

عصابة،فيالبطحاءفيكنت:قالعنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباس

هذه؟"تسمونما":فقالإليهافنظرسحابةفمرتع!يم،اللهرسولوفيهم

:قالوالمزنب[02ق]ب/:قالوا(".لمزن"وا:قالالسحابقالوا:

("؟والأرضالسماءبينمابعدتدرونهل":قالوالعنان:قالوا"والعنان"

والدارميمختصرا،22(4)2/تاريخهفيوالبخاري(،)4726داودابواخرجه(1)

خزيمةبنو(،011)المريسيبشرعلىالردوفي71()الجهميةعلىالردفي

وغيرهم.(1)547(128،912)2/الكبيرفيوالطبراني(،1)47التوحيدفي

عنعتبةبنيعقوبعنإسحاقبنمحمدعنأبيهعنجريربنوهب:طريقمن

.فذكرهجدهعنابيهعنمطعمبنجبيربنمحمدبنجبير

فيهجبيربنمحمدبنوجبير،بالتحديثيصرحولم،مدلسإسحاقابنوفيه

جهالة.

وغيرهم.والذهبيوالبيهقيالبزارفيهتكلملحديثوا

إسحاقوابنفرد،جداغريبحديثهذا":1/9134)العلوفيالذهبيقال

مأهذا!يمالنبيأقالأعلمفادده،وعجائبمناكيرولهالسند،إذاالمغازيفيحجة

اهـ..".شيء.كمثلهفليسواللهلا،
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ثلاثأواثنتانأوواحدةامابينهمامابعدان":قالندريلا:قالوا

فوقثم-سمواتسبععدحتى-كذلكفوقهاالسماءثمسنة،وسبعون

ثمسماء،لىاسماءبينمامثلوأعلاهأسفلهبينبحر،السابعةالسماء

لىاسماءبينمامتلوركبهمأظلافهمبينأوعال،ثمانيةذلكفوق

بينمامتل)2(وأعلاهأسفله(1بين)،العرشظهورهمعلىثمسماء،

")3(.ذلكفوقوجلعزاللهثمسماء،الىسماء

داود.بياسننمن(1)

فقط.()بمن)2(

(492)3/المسندعلىزوائدهفيأحمدبناللهوعبد(،)4723داودأبوأخرجه)3(

)72(،الجهميةعلىلرد1و(1)13المريسيعلىالردفيوالدارمي(،1771)

)2(،لرعد1والمطركتابفيالدنياأبيوابن284(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي

وغيرهم.(156)الاعتقادأصولشرحفيواللالكافي

بنالاحنفعنعميرةبناللهعبدعنسماكعنثورأبيبنالوليدطريقمن

.فذكرهالعباسعنقيس

كثيرا.يهم،لحديثامنكر:زرعةأبوقالهلحديثامنكروالوليد

وعمروطهمانبنوابراهيمقيسأبيبنعمرومنهم:جماعةالوليدوتابع:قلت

سماكعنالقاضيوشريكلاني1الدخالدأبوورواهسعيد،بنوعنبسةثابتابن

الأحنف.عنالدالانيوأرسله،الأحنفسقطوشريكفوقفه،به

التوحيدفيخزيمةوابن2(،0)5العظمةفيالأصبهانيالشيخأبوأخرجه

وغيرهما.(51)8

الترمذيشارو،لذهبي1ولحربيوا،والترمذيالبخاريفيهتكلملحديثوا
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")1(.ادمبنيأعمالمنشيءعليهيخفىوليسأحمد:زاد

.الدرداءابيعنعبيدبنفضالةعنأيضا:داود"أبيسنن"وفي

:يقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضي

السماءفيالذياللهربنا:فليقللهأخاشتكىأومنكماشتكىمن"

السماءفيرحمتككما،والارضالسماءفيأمرك،اسمكتقدلس

".غريبحسن":فقالغرابتهلىإ

لهنعلمولا"(:951)5/تاريخهمنعميرةبناللهعبدترجمةفي:البخاريوقال

".الاحنفمنسماعا

927(.)6/ماكولالابنالاكمال.عميرةبناللهعبداعرفلا:لحربياوقال

الضعفاء.جملةمنعميرةبناللهعبد:عديوابنالعقيليوذكر

جهالة.فيه:الذهبيوقال

ابنوتلميذهتيميةابنالاسلاموشيخلجورقانيواالحاكملحديثاصححوقد

داودبيأسننبحاشيةالسننوتهذيب(،291)3/الفتاوىمجموع:انظر.القيم

78(.77،/1)لمناكيرواوالاباطيل6(،،5/)13

علىالسماريكلامانظر،المتنفينكارةلوجود،أقوىضعفهمنقول:قلت

266(.)ص/المريسيبشرعلىالنقضحاشية

العرشفيشيبةابيوابن(0177)2(29)3/المسندفيأحمدالإماماخرجه(1)

)59(.العلوفيوالذهبي)6713(،75()12/مسندفييعلىبوو(01)

لحديث.ايضعكذابالعلاءبنيحمىوفيه

العلاءبنويحيى،جهالةفيهاللهوعبد،ادلهعبدعنسماكبهتفرِد:الذهبيقال

اهـ....لحديثامتروك
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وخطايانا،حوبنالنااغفر،الطيبينربأنت،الارضفيرحمتكاجعل

الوجع،(هذا)1علىشفائكمنوشفاء،رحمتكمنرحمةأنزل

فيبرا")2(.

أتىرجلاأنعنهاللهرضيهريرةبيأعناحمد"الاماممسند"وفي

مؤمنة،رقبةعليإناللهرسوليا:فقال،أعجميةسوداءبجاريةع!يمالنبي

لىإالسبابةبإصبعهافاشارت؟"اللهأين"ع!يو:اللهرسوللهافقال

اللهصلىاللهرسوللىإبإصبعهافاشارتأنا؟"من"لها:فقالالسماء،

أعتقها")3(.":فقال.اللهرسولانت:أيالسماء،لىواوسلموالهعليه

)أ،ت(فقط.)1(من

،(1.3801)370لليلة1واليومعملفيلنسائي1و)2928(،داودأبوأخرجه)2(

الاعتقادأصولشرحفيواللالكائي07(،)رقمالجهميةعلىالردفيوالدارمي

وغيرهم.)276(العلوفيوالذهبي)648(،

بنفضالةعنالقرظيكعببنمحمدعنالانصاريمحمدبنزيادةطريقمن

.فذكرهالدرداءبيأعنعبيد

ضعفه.علىجمعواأوقدالانصاريزيادةعلىمدارهلحديثوا

قال:قلت:المستدركنلخيصفيوقال.لحديثالينوزيادة:الذهبيقالولهذا

لحديث.امنكر:وغيرهالبخاري

يتابعلامالهومقدار...ثلاثةأوحديثينمقدارإلالهأعرفلا:عديابنوقال

.(017)3/الكامل.عليه

فيخزيمةوابن3284(،)داودوابو(،079)2856(/)13حمدأأخرجه)3(

.(821،831،481)رقمالتوحيد
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اللهرضيالعاصبنعمروبناللهعبدعن:"الترمذيجامع"وفي

يرحمهمالراحمون":قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأنعنه

)1(.السماء"فيمنيرحمكمالأرضفيمنارحموا،حمنالر

)1(

عونعنالمسعوديعنموسىبنسدووالطيالسيهارونبنيزيد:طريقمن

.فذكرههريرةبيأعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدأخيهعن

خطئه.منويخشى،اختلطقدكانالمسعودي:قلت

عليه.واختلف،عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعنالزهريرواهفقد

اللهعبيدعنالزهريعنيزيدبنويونسعنه(،الراجحةالرو]يةفي)مالكفرواه

مرسلا.

الكبرىالسننفيلبيهقي1و)2252(،932()2/الموطافيمالكأخرجه

(0/1.)57

الانصارمنرجلعن]دثهعبدعنالزهريعنفرواهراشد،بنمعمروخالفهما:

موصولا.فذكره

.()185التوحيدفيخزيمةوابن(،154،524)3/حمداأخرجه

لاختلاف،الوجهينكلاصحةلىإخزيمةابنوذهب،أصحالارسالورواية

روايةفيالموتبعدالبعثعنبالسؤال:لجاريةاامتحانولزيادة،الصحابي

الرجلقصةفيومالكيونسرواهاللجاريةالامتحانزيادةلكن:قلتمعمر،

الوهمفلعلمرسلا،الزهريحديثفيمحفوظةفهي،أرسلاهلكنالانصارمن

أعلم.واللهالمسعوديمن

.(501)ص/تقدمكمااخر،وجهمنثابتومعناهلحديثاوأصل

6(،494)33(/11)وأحمد(،1494)داودوأبو(،4291)الترمذيأخرجه

بنعمروعنعيينةبنسفيان:طريقمنوغيرهم(195،295)لحميديوا
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صحيح.حسنحديث:الترمذيقال

بنعمرعنمسروقعن)2(السلميبشربنهشيموذكر)1(

منالعبديكونماأقربان":قال!م!مالنبيعن،عنهاللهرضيالخطاب

،سجودهفينامإذالملائكةابالعبديباهيتعالىالله!انساجد،وهوربه

تي،عبادفيوجسده،عنديروحهعبديالىانظروا:للملائكةيقول

)3(."لهغقرتقدأنيأشهدكم

.فذكرهعمروبناللهعبدعنقابوسأبيعندينار

وصححعمروبناللهعبدمولىلكنه،حبان]بنإلايوثقهلمقابوسأبووفيه

".صحيححسنحديثهذا":الترمذيقال.لحاكمواالترمذيحديثه

(.)ظالظاهريةالنسخةبهانفردتممابعدهللذان1ولحديثاهذا(1)

مسروقتوفيفقد،ومسروقهشيمبينظاهرانقطاعوفيه()ظالنسخةفيهكذا)2(

هـ.401سنةهشيمهـوولد63سنة

الوجه.هذامنعليهاقفلم)3(

وسنده36(10)9المصنففيشيبةابيابنعندمسروققولمناولهوجاء

صحيح.

الملائكة،بهاللهباهىسجودهفيالعبدنامإذا:قالأنهالبصريالحسنعنوجاء

3674()9شيمةبيابنأخرجه".عنديوروحهيعبدني،عبدي1انظرو:يقول

صحيح.وسنده

)343(.رقم(2135)البسامالروض:انظر.يثبتولامرفوعا،وروي

وهوربهمنالعبديكونماأقربمرفوعا:هريرةأبيحديثمنأولهثبتوقد

.()482صحيحهفيمسلماخرجهلدعاء"11فاكثروساجد،
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العبديهارونأبوحدثني:قالقيسبننوحثناسعيدبنقتيبةوقال

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريب[91ق]ظ/سعيدابيعن

معلقاتنساؤهكثيرخلقمنخلقإلىبيانطلقبيأسري"ليلة:عقيم

يا:فقلتوخوار،صراخولهنمنكسات،بأرجلهنومنهنيهن،بثد

أولادهن،ويقتلن،يزنينتياللواهؤلاء:قالهؤلاء؟منجبريل

.(1")غيرهممنذريةلازواجهنيجعلنو

اللهرضيعميسبنتأسماءحديثمن:"الترمذيجامع"وفي

واعتدىتجبرعبدالعبدبئس":يقول!يماللهرسولسمعت:قالتعنها

الكبيرونسيواختالتخيلعبدالعبدبئس،الأعلىالجبارونسي

")2(.المتعال

693(.)2/الدلائلفيوالبيهقي(،54)9رقمالاخلاقمساويفيالخرائطياخرجه(1)

.الخدريسعيدبيأعنالعبديهارونبياعنجماعةورواه

،(01)27الشريعةفيوالاجري(،1)527رقمتفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه

.(0،93.693504)2/الدلائلفيوالبيهقي(،141-1/1)5والطبري

لحديث.امتروك:وهوالعبديهارونبياعلىمدارهلحديثوا

الكبيرفينيوالطبرا(،)172الزهدفيعاصمبياوابن2(،4)48الترمذياخرجه2()

لحاكموا2(،40)والخمولالتواضعفيالدنياابيوابن(،104)(4/2651،571)

)7832(.الايمانشعبفيوالبيهقي)7885(،35(41/)المستدركفي

فذكرته.اسماءعنالخثعمياللهعبدبنزيدثناالكوفيسعيدبنهاشم:طريقمن

=.مجهول:الخثعميوزيد.لحديثاضعيف:هذاسعيدبنهاشم:علتانفيه:قلت
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قال:قالحصينبنعمرانعنأيضا:)1("الترمذي"جامعوفي

سبعة::بيأقال؟الها"اليومتعبدكم:حصين"يا:بيلا!يواللهرسول

لرغبتكتعدفايهم":قالالسماء.فيوواحداالارضفيستة

اسلمتلوانكأماحصينيا":قالالسماء.فيالذي:قال؟"ورهبتك

رسوليا:فقالجاءحصينأسلمفلفا:قال.تنفعانك"كلمتينعلمتك

اللهمقل)2(":قال،وعدتنياللتينأ[21ق]ب/الكلمتينعلمني،الله

(")3(.نفسيشرمنوأعذنيرشديألهمني

وليس،الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا:الترمذيقالولهذا

اهـ.بالقويإسناده

.بالقويليسوإسناده:البيهقيوقال

،لجرحامننوعلىإمنسوبأحدإسنادهفيليسحديثهذا":لحاكماوقال

".يخرجاهولمصحيحفانههكذا؛كانوإذا

".مظلم"إسناده:بقولهالذهبيقتعقبه

هذا":الرازيحاتمأبوفيهقال،الغطفانيهماربننعيمحديثمننحوهوجاء

.()1838رقمحاتمابيابنعلل.".منكر.حديث

".الترمذيجامعوفي":بدل""وفيه)ب(:فيوقع(1)

)ظ(.فيليس)2(

فيوالدارميمختصزا،(1)3/تاريخهفيوالبخاري)3483(،الترمذيأخرجه)3(

وغيرهم.)2355(نيلمثاواالاحادفيعاصمبيأوابن34(،)بشرعلىالرد

.فذكرهعمرانعنلحسناعنشيبةبنشبيبطريقمن

غ!يمهالنبيعنلحسناعنبشيربنجويريةورواه-
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صلىالنبيأنعنهاللهرضيهريرةابيعن":مسلمصحيح"وفي

إلىامرأتهيدعورجلمنمابيدهنفسيوالذي":قالوسلموالهعليهالله

يرضىحتىعليهاساخطاالسماءفيالذيكانالاعليهفتأبىفراشه

عنها)1((")2(.

موسىبيأبنبردةأباأن:الدارميسعيدبنعثمانوذكر)3(

لمجي!اللهرسولأنموسىأبوثنا:فقالالعزيزعبدبنعمرأتىالاشعري

يمدعأنلهبدافاذاواحد،صعيدفيالقيامةيومالأمماللهيجمع":قال

يقحمونهمحتىفيتبعونهم،يعبدونكانواماقوم)4(لكلمثل،خلقهبين

فيالسنةقواموأخرجه)677(،للترمذيالكبيرالعللفيالبخاريذكره

5(.)4رقمالمحجة

وأشار()ضعيفشيبةبنوشبيب،ثقة:جويريةفإن،مرسلالصوابهذا:قلت

اهـ.ضعيفشبيب:الذهبيوقال.العلةهذهلىإالبخاري

فقط.الدعاءفذكر-حصينجاءقالعمرانعنحراشبنربعيورواه-

.وغيره(499،)399النسائيأخرجه

عليها".":(ت)أ،في(1)

حازمابيطريقمن2(1)(1)436ومسلم(،037948،)65البخاريأخرجه)2(

لمسلمهللفظ1و.هريرةبيأعن

فقط.()ظمنلحديثاهذا)3(

الدارمي.كتابمنلمثبت1و"،"لقوم(:)ظفي(4)
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نحن:فنقولى؟أنتممن:فيقول(،1)مكانفيونحنربناياتيناثمالنار،

أينمن:فيقول.ربناننتظر:فنقول؟تنتظرونما:فيقول.المؤمنون

هل:فيقول-الرسلجاءتناأو+الرسلحدثتنا:فنقول؟ربكمأنهتعلمون

:يقولثمضاحكا،لنافيثجلىله،عدللاإنهنعم،:فيقولون؟تعرفونه

فيمكانهجعلتقدإلاأحدمنكمليسفانه،المسلمينمعشرابشروا

موسىأباسمعتلقدالله:بردةلابيعمرفقال.نصرانيا"اويهودياالنار

إلاإلهلاالذيواللهإي:قال!ي!؟اللهرسولعنلحديثابهذايحدث

ولامرتينولامرةغير!ي!اللهرسولعنيذكرهابيسمعتلقدهو،

أحبهوحديثاالاسلامفيسمعتماالعزيز:عبدبنعمرفقالثلاثا.

منه")2(.إلي

عنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن"مسندهفيالشافعي"وروى

النبيلىاأ[02ق]ظ/سوداءنكتةفيهابيضاءبمراةجبريلاتى":قال

الجمعة،هذه:قالهذه؟ما:!ي!النبيفقال،وسلموالهعليهاللهصلى

".رفيعمكان"(:)65491المسندفيحمدعند()1

(423)32/المسندفيواحمد(،018)الجهمبةعلىالردفيالدارميأخرجه)2(

وغيرهم.(المنتخب-)953حميدبنوعبد(،)65491

.فذكرهالدرداءبيأعنالقرشيعمارةعنزيدبنعليطريقمن

،مجهولالقرشيوعمارة،ضعففيهجدعانبنزيدبنعلي:ضعيفوسنده

(2202/)لجوزيالابنالضعفاءانظر:.جداضعيف:الازديفيهوقال

6(.0)6/الميزانولسان(،242)5
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فيهاولكم،والنصارىاليهود:تبعلكمفالناسوأمتك،أنتبهافضلت

وهوله،استجيبإلابخيراللهيدعومؤمنيوافقهالاساعةوفيهاخير،

يوموماجبريليا:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقالالمزيد،يومعندنا

مسك،منكثبفيهأفيح،وادياالجنةفياتخذربكإن:قالالمزيد؟

وحوله،ملائكتهمنشاءماوتعالىتباركاللهأنزلالجمعةيومكانفاذا

ذهبمنبمنابرالمنابرتلكوحف،النبيينمقاعدعليهانورمنمنابر

منفجلسوا،والصديقونالشهداءعليهاوالزبرجدبالياقوتمكللة

صدقتكمقد،ربكمأنا:وجلعزاللهفيقول،الكثبتلكعلىورائهم

قد:فيقول.رضوانكنسألكربنا:فيقولون.أعطكمنيفاسألووعدي

لماالجمعةيوميحبونفهممزيد،ولديتمنيتمماولكم،عنكمرضيت

سبحانه(ربك)1فيهاستوىالذياليوموهوالخير،منربهمفيهيعطيهم

")2(.الساعةتقوموفيه،ادمخلقوفيه،العرشعلىلىوتعا

جزء.فيداودأبيبنبكربوجمعهاطرقعدةالحديثولهذا

عنهمااللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن"ماجهابنسنن"وفي

نور،لهمسطعإذ،نعيمهمفيالجنةاهل"وبيناع!ي!:اللهرسولقال:قال

".)ظ(:"ربكم)1(في

بنإبراهيمفيهجدا،ضعيفوسنده374(،)رقممسندهفيالشافعيأخرجه)2(

لحديث.اضعيف:الربذيعبيدبنوموسى.لحديثامتروك:الاسلميمحمد

658(.65-1)2/الارواححاديفيلحديثاهذاطرقبعضالمؤلفذكروقد
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فوقهم،منعليهمشرفأقدلىوتعاتباركالربفاذا،رؤوسهمفرفعوا

قندولاسلم>:تعالىقولهوذلك،الجنةأهلياعليكمالسلام:فقال

الىيلتفتونفلااليهوينظروناليهمفينظر:قال[،ه8]يس/<زحيورت

نورهويبقى،عنهميحتجبحتى،اليهينظروندامواماالنعيممنشيء

")1(.ديارهمفيعليهموبركته

ابيعنصالحبياحديثمنب[21ق]ب/"الصحيحين"وفي

منتمرةبعدلتصدق"من:لمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

ثم،بيمينهيتقبلهااللهفإن-الطيبالااللهالىيصعدولا-طيبكسب

")2(.الجبلمثلتكونحتىفلوهأحدكميربيكمالصاحبهايربيها

سلمانعنالنهديعثمانابيعن":حبانابن"صحيحوفي

ربكم"ان:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيالفارصي

صفرا")3(.همايردأنيديهاليهرفعاذاعبدهمنيستحيكريمحيي

)89(،رقملجنةاصفةفيالدنياأبيوابن(،184)رقمماجهابناخرجه(1)

وابو6(،1)5الشريعةفيوالاجري275(،274،)2/الضعفاءفيوالعقيلي

وغيرهم.5(1)الرويةفيوالدارقطني19(،)لجنةاصفةفينعيم

لحديث.امتروك:الرقاشيعيسىبنالفضل:فيهجدا،ضعيفوسنده

.والبوصيريكثيروابنلجوزياوابنعديوابنالعقيلي:فيهتكلملحديثوا

5(4101)ومسلم(،4134)البخارياخرجه2()

،(1)488داودوابو35(،)56والترمذي88(،0)876،حبانابناخرجه)3(
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بنزهرةعنأيوببيأبنسعيدأخبرني:قالوهبابنوروى

شرحفيوالبغوي2(،0،2390)29الدعاءفيوالطبراني)3865(،ماجهوابن

طريق:منوغيرهم()433أماليهفيوالمحاملي(،)1385(185)5/السنة

ميمونبنويحى-عنهالمرجوحةالروايةفي-التيميوسليمانميمونبنجعفر

.فذكرهسلمانعنالنهديعثمانأبيعنكلهم

عنه-الصحيحةالروايةفي-التيميوسليمانالطويلوحميدنيالبناثابتورواه

صالح.أبيبنويزيدالجريريوسعيد

.فذكرهالتوراةفياجدنيإ:قالسلمانعنالنهديعثمانبيأعنكلهم

فيوالبيهقي(،)126حديثهفيحجربنوعلي(،05)4الزهدفيوكيعاخرجه

5(51)6رقموالصفاتالأسماء

يةروواما،ووهمفخطاالمرفوعةالروايةواما،موقوفالصوابهوهذا:قلت

لينحفظهفيالانماطي،هومحمدبنجعفرلانخطافهيميمونبنجعفر

عنهفرفعهالتيميسليمانروايةواما،الثقاتمخالفةعلىيقوىلا،وضعف

الحافطمعاذبنومعاذهارونبنيزيدوخالفه،صدوقوهوالزبرقانبنمحمد

عنه.الصوابوهوسلمانعلىفوقفاه

المثنىبناللهعبدبنمحمدعنهفرواهميمونبنالمعلىابيروايةماو

تغير:داودابوعنهوقال،أحاديثفيأخطاأنهإلاثقةكانوانفهو،الأنصاري

خطئه.منفيخشىشديدا،تغيرا

اعلم.والله.صحوأثبتموقوفاالثقاتلجماعةافروايةكانماوأثا

لثيء.فيهيثبتولاالصحابةمنواحدغيرعننحوهجاءوقد

رقم885(88-1)3/لمصرياسرلياوالدعاءالذكرأحاديثتخريج:انظر

523(.52-1/1)للبراكالعلوكتابتخريحوحاشية)293(،
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:يقولعنهاللهرضيعامربنعقبةسمعأنهاخبرهعمه)1(ابنعنمعبد

ثموضوءهفاحسنتوضا"من:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال

لهشريكلاوحدهاللهإلاالهلاانأشهد:فقالالسماءالىنظرهرفع

الجنةابوابثمانيةلهفتحتورسولهعبدهمحمداوأنب[02ق]ظ/

شاء")2(.أيهامنيدخل

عنعنهاللهرضيمالكبنأنسعنالطويلالشفاعةحديثوفي

وتعالىتباركربيعلى"فادخل:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لحديث.اوذكر(")3(عرشهعلىوهو

)1(

)2(

)3(

رسملتشابه،تصحيفوهوعمر"":لمطبوعةوالخطيةالنسخجميعفيوقع

عمر".ب""عمه"

به.وهبابنطريقمن(4)79رقمالاعتقاداصولفياللالكائياخرجه

عليه.واختلفعنهالمقرئيزيدبناللهعبدورواه-

به.أيوبأبيبنسعيدعنالمقرئعنالمثنىبنمحمدوأحمدالامامفرواه

عمر".عن"زادلكن(242)والبزار(،)17363(205)28/حمدأأخرجه

عنشريحبنحيوةعنالمقرئعنعيسىبنلحسينواوالدارميحمداورواه-

.فذكرهعمرعنعامربنعقبةعنعمهابنعنمعبدبنزهرة

.7(61)والدارمي(،071)داودوابو(،121)(1/427)حمدأأخرجه

.(41)9رقمالسؤالعللهفيالدارقطنيساقهكثيراختلافلحديثاوفي

معبد.بنزهرةعمابنحاللجهالةالاسناد،ضعيفالطريقهذالكن

)57(.رقمالعلوفيالذهبي:طريقهومن(14)رقمالعلوصفةفيقدامةابنأخرجه

.فذكرهأنسعنالنميريزيادعنالرقادبيابنزائدة:طريقمن
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فيربيعلى"فأستاذن":صحيحه"فيالبخاريألفاظبعضوفي

")1(.عليهليفيؤذنداره

"دارهفي":قالهكذا":الصحيحينبينلجمعا"فيالحقعبدقال

التيالثلاثالشفاعابمواضعيريد:)2(.اهـ.الثلاثالمواضعفي

راسه.يرفعثمفيهايسجد

بنمحمدطريقمن":"مغازيهفيالامويسعيدبنيحيىوروى

اللهرسولجاءحتى)3(خيبراهللبعضاسودعبدخرج:قالإسحاق

عليهاللهصلىاللهرسولقالوا:هذا؟من:فقالوسلموالهعليهاللهصلى

الله؟رسولأنت:قال.نعمقالوا:السماء؟فيالذي:قالوسلمواله

زيادعنيحدث-زائدةحالعن-:الرازيحاتمأبوقال،جدضعيفوسنده

علمولازياد،مناومنهندريولا،منكرةمرفوعةاحاديث:انسعنالمميري

بحديثه.نعتبرفكنازيادغيرعنروى

".ضعيف"زائدة:بقولهالذهبيضعفهولهذا

زيدبياروايةفيإلاالصحيحرواةجميععندمعلقا7(200)البخارياخرجه(1)

".حجاج"حدثنا:فيهافقال،الفربريعنالمروزي

طريقمن:نعيمبوو،إبراهيمبنإسحاقطريقمن:الإسماعيليوصلهوقد

وساقوا،بطولهفذكره"منهالبنحجاجحدثماقالاالطوسيأسلمبنمحمد

.(924/)13الباريفتح."..كلهلحديثا

.(1/165)الصحيحينبينلجمعاانظر)2(

(.)ظمنسقط)3(
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اللهصلىاللهرسولفامره.نعم:قالالسماء؟فيالذي:قال.نعم:قال

استشهد")1(.حتىفقاتلفتشهد،بالشهادةوسلموالهعليه

اللهرسولأنعنهاللهرضيعليعنالكنديعميرةبنعديوروى

فوقوارتفاعيوجلاليوعزتي":فقالوجلعزربهعنحدث!!

منكرهتماعلىكانوابباديةرجلولابيتولاقريةأهلمنماعرشي

عمالهمتحولتالا؛طاعتيمنأحببتماالىعنهافتحولوا،معصيتي

".رحمتيمنيحبونماالىعذابيمنيكرهون

فيالعسالأحمدبوو")2(،العرشكتاب"فيشيبةأبيابنرواه

".المعرفةكتاب"

اللهرسولقال:قالمسلمباسنادعنهاللهرضيهريرةبيأعنوصح

77،)ص/العلو"صفة"إثماتفيالمقدلصيقدامةابنالدينموفقلحافطااخرجه(1)

القصة،صاحبلىإسندهإسحاقابنيذكرلم،يثمتلاوهذا)6(،رقم78(،

معضل.لاسنادفا

الرد(176)3/الإبانةفيبطةابناخرجهطريقهومن(،1)9رقم6(،1)ص/)2(

.()134رقم-المختصر-الجهميةعلى

اهـ."ضعيفوإسناده"(:11)524(1/9)العلوفيالذهبيقال

اعرفه،لامنإسنادهوفي،غريبهذا"(:523)2/تفسيرهفيكثيرابنوقال

اهـ."رواتهلجهالةضعيفوسنده
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مجالسيتبعون)1(سيارةملائكةللهان":وسلموالهعليهاللهصلى

تفرقوافإذا،معهمجلسواذكرمجلسوجدوافإذاالذكر،ا[22ق]ب/

(")2(.ربهمالىصعدوا

)1(

)2(

قصلا".سيارة":اللطائفعداالتخريجمصادروفي،النسخفيكذا

البيهقي:طريقهومن)2556(رقم(917،018)4/مسندفيالطيالسيأخرجه

موسىوأبو(،)53رقمفوائدهفيالنقوروابن)7(،رقمالكبيرالدعواتفي

.(4)46رقمالمعارفدقائقمناللطائففيالمديني

هريرةأبيعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلعنوهيبعنالطيالسي:طريقمن

مطولا.فذكره

."...ربهملىإعرجواقاموافاذا...":وفيه

جليلحديثهذا":المدينىموسىأبووقال،لمؤلفاصححهاالروايةوهذه

.".5.،صحيححسن

".ربهملىإ":اللفظةهذهفيالطيالسيخولفقد:قلت

سهيلعنوهيبعنفرووهبكار،بنوسهلمسلمبنوعفانأسدبنبهز:خالفه

لىإ-صعدواأو:عفانوقال-وصعدواعرجواتفرقوافإذا":وفيهمطولا،به

بكار.بنسهللفظالطبرانييسقولم،وعفانبهزلفظهذاالسماء"

)7298(،528(،1/527)4وأحمد)9268(،صحيحهفيمسلماخرجه

وغيرهم.()7918الدعاءفيوالطبراني

عنسهيلعنالقاسمبنروحروايةويؤيده،وأثبتأصحوعفانبهزلفط:قلت

به.أبيه

السماء"هلىإ1وعرجوصعدو1تفزقوفإذا":وفيه

.(791،891)ص/الاربعينفيالثقفيالفضلبنالقاسمالحافطأخرجه
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الى

)1(

صعدواتفرقوافإذا":ولفظه"مسلم"صحيحفيالحديثصلو

"..؟.جئتمأين)1(منبهمأعلموهووجلعزاللهفيسالهمالسماء

اللفظة:هذهفيسهيلعلىاختلفوقد

لىإبأجنحتهمبعضابعضهمحف":وفيهبهسهيلعنسلمةبنحمادفرواه

السماء".

المستدركفيلحاكموامختصرا،87(0)325(41/5)أحمدأخرجه

مطولا.(1182)672(/1)

اللفظة.هذهفيمحمدبنزهير:وخالفهم

".لعرش11يبلغوحتىبعضعلىبعضهم"علا:وفيهبه،سهيلعنزهيرفرواه

87(.40)32(41/5)حمدأأخرجه

صالحأبيبنسهيلمناللفظةهذهفيالاضطرابهذايكونأنأخشى:قلت

هريرةبيأعنصالحبيأعنفرواه،اللفظةهذهفيالاعمشخالفهفقد،نفسه

عنرواههكذاالدنيا"السماءلىإبهمفيحفون"فيجيئون:وفيهمطولا،فذكره

بنوالفضيلزيادبنالواحدوعبدلحميداعبدبنوجريرمعاويةأبو:الأعمش

أوقفه.لكنهوشعبة،عياض

والاسماعيلي74(،42)93(9380،/210وأحمد(،5406)البخاريأخرجه

.(464-4)فوائدهفيالمطرزالقاسموأبو2(،11/11)الفتح-

أبيفيأثبتالاعمشلان؛سهيلروايةمنواصحأصوبالاعمشرواية:قلت

لفظه،فيالثقاتأصحابهعليهيختلفلموالاعمش،أبيهفيسهيلمنصالح

أعلم.والله،لفظهفيعليهاختلفسهيلبينما

)ب(.منسقط
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)1(.الحديث

سماءلىإليلةكلوجلعزالربنزولكتاب"فيالدارقطنيوذكر

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالالصامتبنعبادةحديثمنالدنيا"

الليلثلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلاللهينزل":وسلمواله

لنفسهظالمألاله؟فاستجيبيدعونيعباديمنعبدالا:فيقولالاخر،

علىويعلو،الصبحمطلعلىاكذلكفيكون؟فافكهيدعوني

")2(.رم

والهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قالسليمبنجابروعن

فنظرفيهما،فتبختربزدينلبسقبلكمكانممنرجلا"ان:يقولوسلم

فيها".يتجلجلفهوفاخذتهالأرضفامر،فمقتهعرشهفوقمناليهالله

.البخاريشيوخاحدبكاربنسهلعن)3(:الدارميرواه

.()9268مسلمأخرجه(1)

الشريعةفيوالاجري6(،)03970(49/)الأوسطفيالطبرانياخرجه)2(

2(.45)رقمالتاويلاتإبطالفيالفراءبنيعلىوأبو)717(،(4311)3/

الوليدبنيحيىبنإسحاقعنعقبةبنموسىعنسليمانبنفضيلطريقمن

الصامت.بنعبادةعن

الصامت.بنعبادةيدركلموهو،لحالامجهولالوليد:بنيحمىبنإسحاقفيه

".ابيهجديدركلم،ضعيفإسحاق"532(:/1)العلوفيالذهبيقال

في-والطبراني)75(،رقم(،115،521)ص/المريسيبشريعلىالنقضفي)3(
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هريرةابيحديثمنأ[21ق]ظ/"البخاريصحيح"فيشاهدوله

عنه)1(.اللهرضي

صلىاللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيحصينبنعمرانوعن

فاعطنا،بشرتناقالوا:("،تميمبنيياالبشرىاقبلوا":وسلموا-لهعليهالله

لقد:قالوا"،تميمبنويقبلهالمإذاليمنأهلياالبشرىاقبلوا":قال

وحلعزاللهكان":فقال؟كانكيفالامرهذالنا.فا")2("." على!صبسردا

شيءكللمحفوظااللوحفيوكتبشيء،كلقبلوكان،العرشعلى

،()5481532()2/الصحابةمعرفةفينعيموأبو)6384(،72()7/الكبير

)36(5رقمالعلوصفةاثباتفيقدامةوابن71()رقمالمحجةفيالسنةوقوام

الهجيميتميمةأبيعنالهجيميعبيدةعنالخليلأبيالسلامعبدطريقمن

مطولا.فذكرهسليمبنجابرجريأبيعن

:حبانابنفيهقال:عجلانبنالسلاموعبد.مجهول:الهجيميعبيدة:قلت

ويخالف.يخطئ

ابنهو:السلاموعبد،لين"إسناده493(:/1)العلوفيالذهبيقالولهذا

يذكرلمواحد،غيرجريأبيعنلحديثاروىوقدطرقوللحديث،عجلان

قبلنا.كانالذيالرجلقصة:منهمأحد

793(.593-)1/للذهبيالعلوتحقيقحاشيةانظر:

الخيلاءمنثوبهجرمنباب(4)،اللباس8(0)فيالبخاريأخرجه(1)

2(.)880رقموالزينةاللباسفيومسلم54(،)252(182)5/

وسيأتي،جمالإفيهالمؤلفساقهالذياللفظوهذا،النسخجميعفيكذا)2(

ذلك.تفصيل
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".البخاريصحيح"فيأصلهصحبححديث")1(.يكون

العظمةفينيالأصبهاالشيخوأبو32(،31،/1)تاريخهفيالطبريأخرجه)1(

بنمحمدمعاويةأبيعنكريبأبي:طريقمن2()70رقم572(571،)2/

بنعمرانعنمحرزبنصفوانعنشداد،بنجامععن،الاعمشحدثنا،خازم

.فذكرهحصين

شيء".كلقبلوكان،العرشعلىاللهكان"لفظةفيكريبأبوخولفوقد

اللهعبدبنمحمدوالدورقيإبراهيمبنويعقوبحنبلبنأحمدالامام:خالفه

شيء،كلقبلالله"كان:وفيهبهالاعمشعنمعاويةبيأعنكلهم-المخزمي

الماء".علىعرشهوكان

فيوالفريابي(،1)8769(701،801)33/المسندفيأحمدالامامأخرجه

.()948والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)82(،القدر

حمزةوأبوعوانةبووالفزاريإسحاقبووغياثبنحفص:رواهوهكذا

عنكلهموغيرهم،النحويوشيبانعياشبنبكربووعبيدبنومحمدالسكري

به.جامععنالاعمش

،0416)حبانوابن)83(،القدرفيوالفريابي(،10،38296)9البخاريأخرجه

،(39)ص/الاعتقادفيوالبيهقي636(،،01،)9التوحيدفيمندهوابن6(،241

وغيرهم.8(00،)948والصفاتالاسماءوفي)8(،والقدرالقضاءوفي

".قبلهشيءيكنولم...":حمزةوأبوشيبانقال-

معن:بنعبيدةوأبوعياشبنبكروأبوعبيدبنمحمدووالفزاريحفصوقال-

"هغيرهشيءيكنولمه.."

".لهشريكلااللهكان..."؟عوانةأبووقال-

-.بهجامععنكلهملمسعوديواعثمانوأبوالثوريوسفيانعيينةبنسفيانورواه-
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شرطعلىصحيحبإسناد-"السنةكتاب"فيالخلالوروى

الله!رسولسمعت:قالعنهاللهرضيالنعمانبنقتادةعن-البخاري

")2(.عرشهعلىاستوىخلقهمن)1(اللهفرغلما":يقول

)1(

)2(

".غيرهشيءولااللهكان":المسعوديقال

لثيء".يكنولماللهكان":عثمانأبووقال

وتفسيره31(/1)تاريخهفيوالطبري81(،)القدرفيالفريابيأخرجه

.وغيره(5214)البخاريعندمختصراالثوريوذكره

لفظه.)8(التوحيدفيمندهابنيسقفلمعيينةابنماو

)ب(.منسقط

82()برقمالصفاتلاخبارالتاويلاتإبطالفيالفراءيعلىابوالقاضيأخرجه

معوهم،ثقاتكلهمإسنادهحديثهذا:الخلالوقال:الخلالمحمدأبيعن

.والبخاريمسلمالصحيحينشرطثقتهم

فيعاصمأبيوابن(،)18(1/13)9الكبيرفيالطبرانيأخرجهلحديثوا

761(.)والصفاتالاسماءفيوالبيهقي058(،)السنة

عنحنينبنعبيدعنالحارثبنسعيدعنأبيهعنفليحبنمحمدطريقمن

،الاخرىعلىرجليهإحدىووضع،واستلقى"فيهوزادفذكرالنعمانبنقتادة

لبشر".تصلحلاإنها:وقال

ضعف،فيهسليمانبنفليحفيه،المتنمنكرالاسنادباطلحديثهذا:قلت

فيهحنينبنوعبيد،لحالامجهولسعيد:بنلحارثاأولحارثابنوسعيد

منيسمعلمأنهمنيخشىوأيضا،سفيانبنيعقوبإلايوثقهلمأيضا،جهالة

النعمان.بنقتادة
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النبيأنعنهاللهرضيجابرحديثمنع!ي!النبيوفاةقصةوفي

فغسلنيمتاناإذا":عنهاللهرضيلعليقالوسلموالهعليهاللهصلى

ثلالةفيوكفنيثالثكما،وجبرائيللماء،ايصبعباسوابنأنت،

عزالربعلييصليمناولفانالمسجد،فيوضعونيجدد،أثواب

)1(."عرشهفوقمنوجل

عنهااللهرضيلفاطمةعنهاللهرضيعليخطبةحديثفيرويوقد

إنماكانكأبتيا:قالتاستاذنهالماوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

حتىبهذاتكلمتمالحقبابعثنيوالذي:فقال،قريشلفقيرادخرتني

لي")2(.اللهرضيبمارضيت:فقالتالسماء،منفيهاللهأذن

."...الوجههذامنإلاأكتبهولممنكر،حديثهذا":البيهقيقالولهذا

)755(.رقم(177،178)2/للألبانيالضعيفةالسلسلةفيتفصيلهراجع

إثباتفيقدامةابن:طريقهومنمطولا،97(74-)4/لحليةافينعيمأبوأخرجه(1)

)34(.رقمالعلوصفة

جابرعنمنبهبنوهبعنابيهعنسنانبنإدريسبنالمععمعبد:طريقمن

هفذكرهعباسوابن

عبدافتراءمنواراه،موضوعحديثوهذا"(:1/544)العلوفيالذهبيقال

".حالهلهتكرويتهوإنما،المععم

الفراءهارونبنجعفرطريقمن(14)رقم343(/1)العلوفيالذهبيأخرجه)2(

هفذكرههريرةبيأعنسلمةبيأعنيحيىعنالاوزاعيعنكثيربنمحمدعن

الاوزاعي-فإن،متهمفانهافتراهكثيربنمحمدلعلمنكر،حديثهذا":الذهبيقال
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رضيعبارابرب[22ق]ب/حبتمرأحمد"الامام"مسندوفي

عزربيتيفا":وفيهمرفوعا،بطولهالحديثالشفاعةقصةعنهماالله

.")2(..1(.جالسا>سريرهأوكرسيهعلىفاجدهوجل

)1(

)2(

اهـ."بثقةليس:لفراءو،والكشفللتزييفإلاونحوههذاأروولم،قطنطقما

خاصة،مثلهعنيستغربمماالحديثينوهاءبيانعنالمؤلفسكوت:تنبيه

عنمجرداآخرمصدرمنالتقطهفلعله،للذهبيالعلوكتابعلىوقفوقد

تكلمالذيالاخيرلجمعافيالذهبيكتابعلىيطلعلماوالاسناد،أوالعزو

أعلم.والله،لاحاديثاعلىفيه

هيولي!ست)مط(،والمطبوعة،ع(ظت،ب،)أ،الخطيةالنسخجميعفيكذا

وأ-كرسيهعلىوجلعزربيفاتى"لمسند:افيوالذيالتخريجمصادرفي

خطيةنسخةعننقلهاالمؤلففلعلساجدا"لهفاخر-حمادشك-سريره

أعلم.والله،جالسا""لىإساجدا""منذهنهفانتقلنظرهتوهماو،مصخفة

مسندهفييعلىوأبومطولا)2546(332(33-40/)مسندهفياحمداخرجه

والدارمي(،)46العرشفيشيبةبيأبنمحمدو)2328(،2(51،216)4/

وغيرهم.(184)رقمالجهميةعلىالردفي

ابنعننضرةابيعنجدعانبنزيدبنعليعنسلمةبنحمادطريقمن

مطولا.فذكرعباس

فيهوجاء،لحديثاضعيفوهو،جدعانبنزيدبنعلي:علىمدارهلحديثوا

الاعتذارفيوالسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىقولوهيمنكرةغريبةبلفظة

يذكرلمأنهالصحيحفيوالذي،"اللهدونمنإلهااتخذتنيإ":الشفاعةعن

ذنبا.ذلكيعذولاذنبا،
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اللهصلىاللهرسولحدثنا:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن

لجنة،ابابتياحتىأيديهمبينفامشي"ياتوني:قالوسلموالهعليه

معبد:قال-.عامخمسمائةبينهمامامسيرةذهب،منمصراعانوللجنة

خمسمائةبينهمامامسيرة:يقولفتحهاحينأنسأصابعلىإأنظرنيفكا

كرسيعلىقاعدافاجدهربيعلىفادخللي،فيؤذنفاستفتح-عام

)1(.ساجدا"لهفاخرالعزة

أبيعن(181)ص/واليدعالاهواءأهلعلىوالردالتنبيهفيالملطيذكره)1(

سند.بدونأصرمبنخشيشعاصم

اللفظ.بهذاأخرجهمنعلىأقفولم

خرجهأصرمبنخشيشلان،يثبتاراهولاجدا،غريباللفظهذاانليويطهر

يحتمل:هذاومعبد،فذكرهانسعنمعبدطريقمن

بنمعبد:ويحتمل،سيرينبنمعبد:ويحتمل،البصريالعنزيهلالبنمعبد

الطويل.الشفاعةحديثراويلانه؛الاقربهولاول1و،مالكبنأنسبنخالد

فذكرالحديثأنسعنهلالبنمعبدعنزيدبنحمادعنجماعة51رووقد

يديه،بينفأقوملي،فيؤذن،ربيعلىأستأذنفأنطلق":وفيهالشفاعةفيالطويل

".الانعليهاأقدرلابمحامدفأحمده

)326(.(1)39ومسلم7(،720)البخاريأخرجه

بينماالمسافةولا،الكرصيعلىالقعودمن:أصرمبنخشيشذكرهمايذكرولم

لجنة.ابابمصراعي

عنكلهمعمرو،بيأبنوعمروأنسبنوالنضرنيالبناوثابتوقتادةلحسناورواه-

-.أصرمبنخشيشذكرهمايذكروولم،الطويلالشفاعةحديثفيمالكبنأنس
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له."السنةكتاب"فيالنسائيأصرمبنخشيشرواه

رضيهريرةأبيعنالمسيبابنعنمعمرعنالرزاقعبدوذكر

ينزلوجلعزاللهان":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنعنهالله

الدنياسماءالىنزلفاذا،كرسيسماءكلفيولهالدنيا،سماءالى

؟ظلومولاعديمغيريقرضالذيذامن:يقولثم،كرسيهعلىجلس

فإذا؟عليهفأتوبيتوبالذيذامنله؟فاغفرئييستغفرالذيذامن

".كرسيهعلىفجلسارتفعالصبحعندكان

وموصولا.مرسلأ)2(سعيدعنوروي(،)1مندهبناللهعبدأبورواه

32(،3225-)(1)39ومسلم7596(،،042و)76(720)البخاريأخرجه

2(.441،178،47)3/حمدو

معوهوعاما،7(0)لجنةابابمصراعيبينماالمسافةفيوردمااكثروأيضا

.(1/261،271)الارواححاديانظر:،ثبوتهفيمتكلمحديثذلك

أعلم.لىتعاوالله،لحديثاذلكنكارةعلىيدلوهذا

)56(.رقمالجهميةعلىالردفي(1)

به.الرزاقعبدعنتوبةبيابنمحفوظ:طريقمن

معهم"كان267(:)4/الضعفاءفيالعقيليقالفيه،متكلممحفوظ:قلت

يكنولم،أبانأخيإبراهيممعيسمعكانذلك،كليكتبلمأنهإلاباليمن

جدا".أمرهحمد(االامام:)يعنيوضفف،ينسخ

الجهميةعلىالرداهـ..مرسلالمسيببنسعيدعندأصلوله:مندهابنقال)2(

81(.08،)ص/
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حسن")1(.عندناسعيدمرسل":لىتعااللهرحمهالشافعيقال

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيأنسوعن

والناو،الجنةاهلبينفيميز،حاسبهمالخلائقاللهجمعإذا":وسلم

")2(.عرشهعلىجنتهفيوهو

".صحيححديث"هذا)3(:الحافظعثمانبنمحمدقال

إن":يقولب[21ق]ظ/غ!ي!رسولسمعت:قالسليمبنجابروعن

فوقمنإليهاللهفنظرفيهما،فتبختربردينلبسقبلكمكانممنوجلا

4(.)صحيححديث"...فاخذتهالأوضفامرفمقتهعرشه

بنمحمدعنعوانةبنيزيدحدثنا،السهميبكربناللهعبدوروى

كنا:قالعنهمااللهرضيعمربناللهعبدعنديناربنعمروعنذكوان

اللهرسولبناتمنامراةبنامرتإذع!ي!،اللهرسولبفناءيومذاتجلوسا

ما:سفيانابوفقال(.!)هاللهرسولابنةهذه:القوممنرجلفقال!ص

".حسنعندناالمسيبابنإرسال":بلفظ(404)ص/الكفايةفيالخطيباخرجه(1)

.للمزي74(/11)الكمالوتهذيب2(،13)9/والاثارالسننمعرفةوانظر:

اللفظ.بهذاعليهاقفلم)2(

شيوخه،معجمفيولاالسيرفيولاالعلوفيعندهأجدهولم،الذهبيهو)3(

فلينظر.

124(.)ص/فيتقدم)4(

غ!يم(".اللهرسولابنةهذه:القوممنرجلفقال":قوله()ظمنسقط)5(
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تلكفسمعتهالزبل)1(،وسطفيريحانةكمثلإلاهاشمبنيفيمحمدمثل

:قالاحسبه-!ي!اللهرسولأ[23ق]ب/فخرج!ي!،اللهرسولفابلغتهالمراة

خلقاللهإن؛اقوامعنتبلغنياقوالبالما":وقالمنبرهعلىفصعد-مغضبا

خلقه،منشاءمنسمواتهسكنوفسكنها،العليافاختارسبعا،سموات

خلقهواختار،خلقهمنشاءمنفاسكنهاالعليافاختارسبعا،ارضينوخلق

فاختارالعرباختارثم،العربفاختارآدمبنياختارثم،آدمبنيفاختار

ثم،هاشمبنيفاختارقريشااختارثمقريشا،فاختارمضراختارثممضر،

منألا)2(خيار،منخياراازلفلم،هاشمبنيمنفاختارنيهاشمبنياختار

4(.")ابغضهمفببغضيقريشا)3(ابغضومن،أحبهمفبحبيقريشاأحب

3(.11/00)اللسان.أشبههوماالسرجينهو(1)

)ظ(.منسقط)2(

".العرب")26(:رقمللذهبيوالعلوظ()ا،في)3(

فيوالعقيلي)343(،رقمالاشرافمنازلفيالاشراففيالدنيابياابنأحرجه(4)

وابن)7996(،رقم79(4/)المستدركفيلحاكموا388(،4/)الضعفاء

رقمالعلوإثباتفيقدامةوابن2(،00)2/6(،48،294)2/الكاملفيعدي

به.ديناربنعمروعنذكوانبنمحمدطريقمنوغيرهم)92(

26(.)17رقمحاتمبيأابنعللاهـ.منكر("حديثهذا":الرازيحاتمابوقال-

بنمحمدعنوغيرهواقدبنحماد:تابعه"03(:12/)العلوفيالذهبيوقال-

بن"عمرو:بدلدينار"بنالله"عبد:فيهيقولوبعضهم-الضعفاءحد-ذكوان

اهـ.."..السنةكتبفيجماعةرواهمعكر،حديثوهودينار"،
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سويدثناالمصفىابنثنا")1(:مسنده"فيسفيانبنيعقوبوقال

عنجدهعنأبيهعنعليبنزيدعنخالدبنعمروثناالعزيزعبدابن

تباركالربلجنةاأهليزورع!و:اللهرسولقال:قالطالبابيبنعلي

لى:تعااللهيقولثم:قال-يعطونماوذكر-جمعةكلفيلىوتعا

عنلهميتجلىحتىحجابا،ثمحجابا،فيكشفوا)2(،الحجباكشفوا

عزاللهقولوهوذلك،قبلنعمةيروالمفكانهم،لىوتعاتباركوجهه

)3(.35[]ق/(مزلد>ولديخا:وجل

ثناالأجلحثناعوانةأبوثناموسىأبوثنا":الدراميعثمانوقال

بمنفتنشقالقيامةيومالسماءيأمراللهإن:قالمزاحمبنالضحاك

ذكرحتى-الثانيةالسماءيأمرثمفيها،ومنبالارضفيحيطونفيها،

ينزلثم،بالناسأحاطواقد،صفوفسبعةفيكونون-سماواتسبع

منشاءماومعهوجمالهبهائهفيجلالهجلالأعلىالملك

الطريق.هذامن)852(،رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائياخرجه(1)

بناحمدالامامفيهقال،القرشيخالدبنعمرو:افته،موضوعحديثوهو

اهـ."يكذب،موضوعةأحاديثابائهعنعليبنزيدعنيروي،كذاب":حنبل

6(.1/250)للمزيالكمالتهذيب:انظر

".فيكشفون"ولعلها،(!)ظفيكذا(2)

النسخةمن"إليهفينظرون...":قولهلىإبعدهأحاديثوخمسةلحديثاهذا)3(

فقط.(ظ)الظاهرية
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.(.")1..الملائكة

ثنا-ثقةوكان-الدمشقيخالدبنهشامثناسعيد:بنعثمانوقال

:قالأنسعنغفرةمولىاللهعبدبنعمرأناشابوربنشعيببنمحمد

نكتةفيهامراةكفهوقيأ[22ق]ظ/جبريلنيجاء!يو:اللهرسولقال

ربك،إليكبهاأرسل،لجمعةاهذه:قال؟جبريلياهذهما:فقلتسوداء،

فيهالكم:قالفيها؟لناوما:فقلت،بعدكمنولامتكلكهدئلتكون

مؤمنعبديوافقهالاساعةوفيها،القيامةيومالسابقونالاخرونأنتمخير،

لهذخرإلابقسملهليسخيراولااتاه،إلاقسملههوخيرااللهيسأليصلي

أكثرعنهدفعإلاعليهمكتوبهوماشرمنباللهيستعيذولامنه،فضل

وهو،القيامةتقوميومالساعةهذه:قالالسوداء؟النكتةهذهما:.قلتمنه

المزيديومتسمونهولم:قلتالمزيد،يومعندنانسميهونحن،الايامسيد

فاذا،أبيضمسكمنفيحوادئالجنةافياتخذربكلان:قال؟جبريليا

لىإكرسيهلىإعرشهعنلجباراهبطالاخرةأياممنلجمعةايومكان

الصديقونعليهايجلسنور،منبمنابرالكرسيحفوقد،الواديذلك

.(1)43رقم75(74،)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميسعيدبنعئماناخرجه(1)

،4/216)تفسيرهفيوالطبري(،1)58رقمالاهوالفيالدنيابيأابنوأخرجه

به.الاجلحعناسامةأبيطريقمن(03186/)(،137)62/27(،

.بنحوهالضحاكعنجويبررواهماويؤيده.الضحاكعنثابتوهو

.(016)الاهوالفيالدنياأبيابنعند
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يبدوثمبالكثب،يحفواحتىالغرفأهليجيءثم،القيامةيوموالشهداء

،وعديصدقتكمالذيأنا:فيقوللىوتعاتباركوالإكراملجلالاذولهم

فيقولون.نيفسلو،كرامتيدارلكموأحللت،نعمتيعليكمتممتوأ

لهم:يقولثم،الرضىعلىفيشهدهمعنا،الرضىنسألك:جمعهمبأ

سلوني!:لهميقولثم،منهمعبدكلنهمةتنتهيحتىفيسالونه!سلوني

:فيقولون!سلوني:لهميقولثم،منهمعبدكلنهمةتنتهيحتىفيسألونه

بقدرلهمفيفتح،عرشهلىإجلالهجللجبارافيرجعرضينا،ربناحسبنا

علىخطرولا،سمعتأذنولارأت،عينلامالجمعةايوممنإشراقهم

بيضاء،لؤلؤةمنغرفةوهي،غرفهملىإلغرفأهلويرجعبشر،قلب

فيهامطردة،وصمولافصمفيهاليسخضراء،وزمردةحمراء،وياقوتة

لىإفليسواومساكنها،وخدمهاأزواجهافيهاثمارها،فيهامتدليةأنهارها،

.(1ورضوانا")ربهممنفضلاليزدادوا؛لجمعةايوملىإمنهمأحوجيوم

.اليقظانأبيعميربنعثمان:منهمجماعةأنسعنرواه

أحمدالامامبناللهوعبد"،"مسندهفيالشافعيرواهطريقهومن

ابيوابن(،41)4رقم77(76،)ص/الجهميةعلىالردفيالدارمياخرجه(1)

)65(.رقمالرؤيةفيوالدارقطني)29(،لجنةاصفةفيالدنيا

بنأنسمنيسمعلمايضاوهولين،حفظهفيغفرةمولىعمر،ضعيفوسنده

4(.)69رقمحاتمأبيلابنالمراسيل:انظر.مالك
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")1(."السنةفي

وعليعدي)3(،بنوالزبير)2(،صالحأبو:ومنهم

ويزيدعمير)5(،بنالملكوعبد)4(،البنانيلحكماابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والاجري)88(،العرشفيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدوأخرجه(،046)رقم

فيوالدراقطني)29(،الجهميةعلىالردفيمندةوابن6(،1)2الشريعةفي

وغيرهم.(95.06،26)لرؤيةا

ضعفه-اليقظانأبوعميرابنوهو-حميدبيبنعثمانعلىمداره:الطريقوهذا

لحديث.امتروك:اخرونفيهوقال.لحديثامنكر:بعضهمفيهوقال،بعضهم

أنس.منيسمعلم:أيضاوهو

متهممحمدبنعصمةوفيه)593(،رقملجنةاصفةفينعيمأبوأخرجه

لحديث.امتروك:بعضهموقال،بالكذب

عليه.أقفلم

)4228(.922(228،)7/مسندهفييعلىأبوأخرجه

أنسىعنالبنانيلحكمابنعليعنحزنبنالصعقعنقروخبنشيبانعن

مطولا.نحوهفذكر

بنعليعنالصعقعنالسدوسيالفضلبنمحمدفرواه:شيبانخولفوقد

.فذكرهأنسعنعميربنعثمانعننيالبنالحكما

392(.1/)الضعفاءفيالعقيليأخرجه

.الرازيزرعةأبوقالكماووهمخطأشيبانورواية،الصوابهذا:قلت

أنس.عنعميرعنعثمانعنلحكمابنعليعنزيدبنسعيدرواهما:ويويده

5(571)رقمحاتمبيألابنالعللفيكماالرازيزرعةأبوذكره

عليه.أقفلم
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أنس.عنكلهم)2(بريدةبناللهوعبد)1(،الرقاشي

.الحفاظمنجماعةوصححه

فيهاستوىالذياليوموهو":آخرهفي"مسنده"فيالشافعيوزاد

".العرشعلىربكم

يتجلى"ثمبعضها:فيوقالطرق،من)3(شيبةابيبنعثمانوساقه

)1(

)2(

)3(

(013)7/مسندهفييعلىوأبو5561(،)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

مختصرا.البسامالروض(،01)9فوائدهفيوتمام(،4)980

ضعيف.الرقاشييزيدوفيه

للمولف"المحبينروضة"منوصؤبتها،واضحةغير()ظالظاهريةفي

.(434)ص/

النحاسوابن)35(،رقمالطوالالاحاديثفيالطبرانيأخرجه:الطريقوهذا

وغيرهم.(8930رقمالتوحيدفيمندهوابن(،21)رقمالرؤيةفي

اللهعبدعنحيانبنصالحعنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبيالقاضيطريقمن

.فذكرهانسعنبريدةابن

ضعيف.وهو،حيانبنصالحبهتفردمنكر،حديثوهو

العلواهـ."يوسفأبوالقاضيعنهبهتفرد،ضعيفصالح":الذهبيقال

(1/1)3543().

كتابهفي"شيبةبيأبنعثمانبنمحمد"يريدولعله()ظالظاهريةالنسخةفيكذا

إلابمثله)88(برقمواحدطريقمنإلايسقهلملكن("،فيهرويوماالعرش"

،العرشكتابفيعندهفليست"غرفهملىإ...كرسيهعلىيرتفع"ثمجملة

فيوالخطيب)63(،رقمالرويةفيالدارقطني:الزيادةبهذهأخرجهاوإنما
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،وعديصدقتكمالذيانا:فيقوللىوتعاتباركربهملهمب[22ق]ظ/

يرتفعثم"-:قالأنلىإ-"كرامتيمحلوهذا،نعمتيعليكمتممتوأ

أهلويرجعوالشهداء،والصديقونالنبيونمعهويرتفع،كرسيهعلى

".غرفهملىإالغرف

عنالزبيرأبيعنحيانبنمقاتلعنالزبرقانبنمحمدوذكر

ليحتاجونالجنةأهلإن":!م!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيجابر

نهمأوذلكالدنيا،فيإليهميحتاجونكما،الجنةفيالعلماءالى

وقدنتمنىوما:فيقولونتمنوا،:لهمفيقولجمعةكلفيربهميزورون

إلىفيلتفتونتمنوا:لهمفيقالأعطيتنا،ماوأعطيتنا،الجنةأدخلتنا

لجمعة.اقصةفيالحديثوذكرالعلماء...")1(

عنحذيفةعنوائلأبيعنالاعمشحديثمنمندةابنورواه

بنعثمانعنسليمبيبنليث:طريقمنوغيرهما267(266،)2/الموضح

يطوله.أنسعنحميدابي

فيه.الكلامتقدموقد

فيالطلببغيةفيالعديموابن5(،1/50)دمشقتاريخفيعساكرابناخرجه(1)

بنمحمدعنعمروبنمجاشع:طريقمنوغيرهما2(142/)حلبتاريخ

هفذكرهبهالزبرقان

".الكذابينحد،رايتهقد":معينبنيحىفيهقالعمرو،بنمجاشعوفيه

.(624)6/الميزانلسانانظر:.."..موضوعوهذا":الذهبيقالولهذا
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سلوني،:يقول..."وفيها:بطولها،لجمعةاقصة]وذكر[!النبي

تباركاللهفيكنتف؟إليكننظرلمينالعاربوجهكأرنا:فيقولون

)1(."إليهفينظرونلهم،ويتجلى،الحجبتلكوتعالى

عنذئبأبيابنحديثمن":مسنده"فيأحمدالاماموروى

أبيعنعنهاللهرضييساربنسعيدعنعطاءبنعمروبنمحمد

الملائكة،تحضرهالميتإن:قال!النبيعنعنهاللهرضي)2(هريرة

فيكانت،الطيبةالنفسأيتهااخرجيقالوا:،الصالحالرجلكانفاذا

غيروربوريحانبروجوأبشريحميدةاخرجي،لطيبلجسدا

فيهاالتيالسماءلىإبهاينتهىحتى...ذلكلهايقاليزالفلا،غضبان

الخبيثةالنفسأيتهااخرجيقالوا:السوءالرجلكانوإذا.لىتعاالله

مسندهفيوالبزار،المختار"")26(36(32-)3/الابانةفيبطةابنأخرجه(1)

)338(.رقملجنةاصفةفيالدنيابيأوابن2881(،)رقمالزخار()البحر

.فذكرهبهالاعمشعنمطيببنالقاسمطريقمن

ونكارته.وهائهعلىدليلالاعمشعنبهمطيببنالقاسمتفرد:قلت

يرويعمن"يخطئ:حبانابنفيهقالفقدلدارقطني،وثقهوانهذاوالقاسم

".منهذلككثرلما،التركفاستحقروايتهقلةعلى

".غريبحديثهذا":المدينيبنعليقالولهذا

.(5/164)لميزانوا2(،213/)المجروحين:انظر

(.)بمنسقط(2)
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وغساقبحميمبشريو)1(ذميمةاخرجي،الخبيثلجسدافيكانت

بهايعرجثمحتىتخرجذلكلهايقاليزالفلا،أزواجشكلهمنواخر

مرحبالا:فيقال.فلان:فيقالهذا؟من:فيقاللهافيستفتحالسماء،لىإ

يفتحلافانهذميمةارجعي،الخبيثلجسدافيكانتالخبيثةبالنفس

.."()2(.القبر.لىإتصيرثمالسماء،منفترسلالسماء.ابوابلك

عازببنالبراءحديثمن"مسنده"فيايضااحمدالاماموروى

منرجلجنازةفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمعخرجنا:قال

عليهاللهصلىاللهرسولفجلسيلحد،ولماالقبرلىإفانتهيناالانصار

ينكتعوديدهوفيالطير،رووسناعلىكان،حولهوجلسناوسلمواله

وأمرتينالقبرعذابمنبالله"استعيذوا:فقالرأسهفرفع،الارضبه

)ظ(.من)1(سقط

،)4262ماجهوابن)9876(،378(377،/41)المسندفياحمدأخرجه)2(

تفسيرهفيوالطبري277(،276،/1)التوحيدفيخزيمةوابن(،4268

وغيرهم.(771)8/

."...ناقليهعدالةعلىمتفقحديث"هذا:الاصبهانينعيمابولحافظاقال

.(544)5/الفتاوىمجموع

."...صحيححديث"وهو:الروحفيالقيمابنالمصنف:وقال

".ثقاترجاله،صحيحإسناد"هذا:البوصيريوقال

العظيمالقرآنتفسير."غريبحديث"هذاكثير:ابنلحاقظاقاللكن

/2(431).
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الدنيامنانقطاعفيب[23ق]ب/كانإذاالمومنالعبدان:قالثمثلاثا،

أ[،23ق]ظ/الوجوهبيضالسماء،منملائكةإليهنزلالاخرةمنواقبال

حنوطمنوحنوط،الجنةأكفانمنكفنمعهم،الشمسوجوههمكأن

يجلسحتىالموتملكيجيءثمالبصر،مدمنهيجلسواحتى،الجنة

اللهمنمغفرةلىإاخرجيالطيبةالنفسأيتها:فيقول،رأسهعند

،(السقاء)1فيمنالقطرةتسيلكماتسيلفتخرج:قال،ورضوان

يأخذوهاحتىعيؤطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافاذافيأخذها

كأطيبمنهاويخرج،الحنوطذلك)2(وفيالكفنذلكفيفيجعلوها

يمرونفلابها،فيصعدون:قال،الأرضوجهعلىوجدتمسكنفحة

بنفلان:فيقولون؟الطيبةالروحهذهماقالوا:إلالملائكةامنملأعلى

إلىينتهواحتىالدنيا،فيبهايسمونهكانواالتيأسمائهبأحسن،فلان

السماءلىإمقربوهاسماءكلمنفيشيعهلهفيستفتحونالدنيا،سماء

اكتبوا:تعالىاللهفيقول،السابعةالسماءلىإبهاينتهواحتىتليهاالتي

وفيها،خلقتهممنهافاني،الأرضإلىوأعيدوهعليينفيعبديكتاب

فياتيه،جسدهفيروحهفتعاد:قال،اخرىتارةاخرجهمومنها،أعيدهم

ما:لهفيقولان،اللهربي:فيقول؟ربكمن:لهفيقولانفيجلسانهملكان

بعثالذيالرجلهذاما:لهفيقولان،الاسلامديني:فيقول؟دينك

.الوعاء"":()بفي(1)

(.)تمنسقط(2)
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قرأت:فيقول؟علمكوما(:1له)فيقولان،اللهرسولهو:فيقول؟فيكم

،عبديصدقأنالسماء:منمنادفينادي،وصدقتبهفآمنتاللهكتاب

:قال،الجنةلىإبابالهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنفافرشوه

رجلويأتيه:قال،بصرهمدقبرهفيلهويفسحوطيبها،روجهامنفياتيه

،يسركبالذيأبشر:فيقول،الريحطيب،الثيابحسن،الوجهحسن

الذيالوجهفوجهكأنت؟من:لهفيقولتوعد،كنتالذييومكفهذا

بر،الساعةأقمرب:فيقول،الصالحعملكأنا:فيقولبالخير،يبشر

لحديث.اوذكر)2(،"...ليوماأهليلىاأرجعحتى،الساعةأقم

.الحفاظمنجماعةصححه،صحيححديثوهو

أئمةأحدأ[24ق]ب/الحافظالإمامالدارميسعيدبنعثمانوقال

حدثنا-سلمةابنوهو-حمادحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا:الاسلام

نأعنهمااللهرضيعباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببنعطاء

)ب(.من)1(سقط

داودوأبو(،1853418536-)رقم(4305-0/399)لمسندافياحمداخرجه)2(

،(51،9451)48ماجهوابن78(،4/)والنسائي(،21،324753،4475)

(6401)الايمانفيمندهوابن(،1)70(1/39)المستدركفيلحاكموا

وغيرهم.

.فذكرهعازببنالبراءعنزاذانطريقمن

وغيرهم.لمولفواوالبيهقيلحاكم1ومندهو]بنعوانةأبو:صححهلحديثوا
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برائحةمررتبيأسريلما":قالوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

ماشطةرائحةهذه:قال؟الطيبةالرائحةهذهماجبرائيليا:فقلت،طيبة

يدهامنالمشطفوقعتمشطهاكانتوأولادها،ب[23ق]ظ/فرعونابنة

أبيكوربربيولكنلا،:قالت؟أبي:ابنتهفقالت،اللهبسم:فقالت

:فقالبها،فدعافأخبرته(،نعم)1:فقالتابي،بذلكاخبر:فقالت،الله

السماء،فيالذياللهوربكربي:قالت؟غيريربلكهلربك؟من

فيها"،فالقاهموبولدهابهادعاثم،حميتفانحاسمنبنقرةفأمر

)2(.بطولهلحديثاوساق

.()بمنسقط"نعم:فقالت"قوله(1)

32(3-0)5/مسندهفيوأحمد)73(،رقمالجهميةعلىالردفيالدارمياخرجه2()

2(،5)17رقميعلىوابو(،05)67الزخارالبحرفي282(،والبزار1-2824)

وغيرهم.92(9،240)30حبانوابن(،1)9227(11/054)الكبيرفينيوالطبرا

".بهباسلاإسناده"كثير:ابنفقال

الإسناد".حسنحديث"هذا)84(:رقم(1461/)العلوفيالذهبيقال

وغيرهم.،لحاكمواحبانوابنخزيمةابنصححهلحديثوا

وجهمن!يالنبيعناللفظبهذايروىنعلمهلالحديثا"وهذا:البزاروقال

الاسناد".بهذاالوجههذامنإلامتصل

عنبالحديثتفردسلمةبنوحماد،اختلطقدكانالسائببنعطاء:قلت

فيحالهفيمختلفوايضا،فيهمغيرالمتثبتعنروىإذايخطئوهوعطاء،

بنعليقالوقد؟الحالينفيامبعدهامالاختلاطقبلمنهسمعهلعطاء

بنعطاءعنحملعوانةابووكان(:لقطان:)يعنيليحيىقلت:المديني

144



والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةابيوعن

فلطمه،موسىفاتىعيانا)1(،الناسياتيلموتاملككان":وسلم

موسىإلىبعثتنيربيا:فقالوجلعزربهالىفعرج،بعينهفذهب

ارجع:فقال.عليهلشققتعليككرامتهولولا،بعينيفذهبفلطمني

بيدهتوارتشعرةبكلفلهثورمتنعلىيدهفليضع:لهفقلعبديالى

:لموتاقالذلك؟بعدما:فقالبه،)2(أمرهمافبلغهفاتاهيعيشها،سنة

ملكعلىاللهوردفيها،روحهقبضشمةفشمه)3(نفسيطابتالان:قال

4(.(")بصرهلموتا

بنحمادوكذلكهذا،منهذايفصللاكان:فقال،يختلطأنقبلالسائب

سلمة.

أبيكحالحالهأنويبين،الحالينفيمنهسمعحمادابأنيشعرالنصوهذا

.بعدهرواهماعنالاختلاطقبلرواهمايفصللاوأنه،عوانة

اعلم.واللهردها،يصحلمإن؛يةالروهذاقبولعنالتوقفمنأقلفلاوعليه

(.)بمنسقط(1)

أمر".")ظ(:في)2(

فقط.()ظمن"نفسي"طابت:قوله)3(

لحاكموا(،40901،50901)رقم(552،526/)16المسندفيأحمدأخرجه(4)

من355()ص/الفوائدبحرفيوالكلاباذي(،14)63270()2/المستدركفي

مثله.فذكرهريرةبيأعنعماربيأبنعمارعنسلمةبنحمادعنجماعةطريق

غريبة،عيانا"الناسيأتيكانلموتاملكإن":لفظهلكن،الصحةإسنادهوظاهر

اللفظة.هذهيذكروالمحدوغيرهريرةبيأعنالحديثروىفقد
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")1(.الصحيحين"فيوشاهدهأصلهصحيححديثهذا

سليمانبنإسحاقحدثناالرفاعي)2(هشامأبوحدثنا:ايضاوقال

ابيعنصالحابيعنبهدلةبنعاصمعنالرازيجعفرأبوحدثنا

لما":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

الأرضفيواناواحد،السماءفيانكاللهم:قالالنارفيابراهيمألقي

.")3(اعبدكواحد

)1(

)2(

)3(

(1)58)2372(ومسلم،لفظهيسقولم)3226(صحيحهفيالبخاريأخرجه

.هريرةإبيعنمنبهبنهمامعنمعمرعنالرزاقعبدطريقمنبنحوه

نحوهفذكرهريرةبيإعنأبيهعنطاوسابنعنمعمرعنالرزاقعبدورواه

موقوفا.

.(1)57-(2372)ومسلم3226(،،2741)البخاريأخرجه

المسندتحقيقانظر:.أصحوالوقف،ووقفهرفعهفياختلافوقعوقد

13(/،84.)85

خطأ.وهو،"هاشم")ب(:في

المريسيبشرعلىالنقضوفي)75(رقمالجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه

لحليةافينعيموإبوالاستار،كشف234()9مسندهفيوالبزار(،121رقم)

وغيرهم.34(01/4)تاريخهفيوالخطيب(،1/91)

ولم،إسحاقإلاعنهولاجعفر،أبوإلاعاصمعنرواهنعلملا":البزارقال

".هشامأبيمنإلانسمعه

قال،رفاعةبنيزيدبنمحمدالرفاعيهشامبيعلىمدارهالحديث:قلت

طلبا،أضعفناكاننمير:ابنوقال.ضعفهعلىمجمعينرإيتهم:البخاري
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عطيةبنحسانحدثنيالاوزاعيحديثمن("الترمذي"1(وفي)

نأاللهأسال:هريرةابوفقال،هريرةأبالقيأنه:المسيببنسعيدعن

:قالسوق؟!أوفيهاسعيد:فقال،الجنةسوقفيوبينكبينييجمع

بفضلفيهانزلوادخلوهااذاالجنةأهلأن":!يماللهرسولاخبرني

اللهفيزورونالدنيا،أياممنالجمعةيوممقدارفيلهمفيؤذن،لهمأعما

رياضمنروضةفيلهمويتبدى،عرشهلهمفيبرز،وتعالىتبارك

،ياقوتمنومنابرلؤلو،منومنابرنور،منمنابرلهمفيوضع،الجنة

أدناهم-يجلسو،فضةمنومنابر،ذهبمنومنابرزبرجد،منومنابر

الكرايسيأهلأنيرونماوالكافور،لمسلشاكثبانعلى-دنىفيهموما

نرىوهل،اللهرسوليا:فقلت:هريرةأبوقالمجلسا("منهمبافضل

قلنا:البدر؟"ليلةوالقمرالشمسرؤيةفيتمارونهلنعم،":قالربنا؟

ووثقه،العجليقالونحوه.باسا"بهأرىوما":معينابنوقال."غرائبواكثرنا

".ويخالفيخطىكان":حبانابنوقال.الدارقطعي

عنجماعةرواهالاسناد،حسنحديثهذا"92(:1/0)العلوفيالذهبيقال

اهـ."إسحاق

:(1184)رقم265()2/البزارزوائدمختصرفيحجرابنلحافظاوقال

اهـ"حسنوالاسناد"

هذاوذكر-هشامبيأجمةترفي371()6/الميزانفيالذهبيقاللكن

جذا"."غريب:وقالعليهانكرماضمنلحديثا

فقط.)ظ(الظاهريةالنسخةمنلحديثاهذا(1)
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ذلكفييبقىولا،ربكمأ[24]ظ/قرؤيةفيتمارونلادرلك":قاللاه

يا:منهمللرجليقولحتى،محاضرةاللهحاضرهإلاأحدالمجلس

ببعضفيذ!هوكذا؟كذاعملتوكذا،كذايوماتذكر،فلانبنفلان

تيمغفرفبسعةبلى،:فيقوللي؟تغفرأفلميارب:فيقولالدنيا،فيغدراته

فوقهممنسحابةغشيتهمذلكعلىهمفبينا:قالهذه،منزلتكبلغت

ماإلىقوموا:يقولثمقط،شيئاريحهمثليجدوالمطيبا،عليهمفأمطرت

بهحفتقدسوقاتيفنأاشتهيتم،مافخذوا،الكرامةمنلكمأعددت

يخطرولم،الأذانتسمعولممثلهإلىالعيونتنظرلممافيهلملالكة،ا

ذلكوفي،يشترىولافيهيباعليساشتهينا،ماالينافيحمل،القلوبعلى

الرفيعةلمنزلةاذوالرجلفيثبلبعضا،بعضهمالجنةأهليلقىالسوق

ينقضيفما،اللباسمنعليهمافتزوعه+نيدفيهموما-دونههومنفيلقى

يحزنأنلأحدينبغيلاأنهوذلكمنه،أحسنعليهيتمثلحتىحديثهآخر

لقدوأهلا،مرحبا:فيقلنأزواجنافتتلقانامنازلنا،إلىننصرفثمفيها،

جالسناإنا:فيقول،عليهرافقتنامما"ادثروالطيبالجمالمنبكوانجئت

.(1انقلبنا")مابمثلننقلبأنويحقناالجبار،ربنااليوم

السنةفيعاصمبيأوابن(،)4336رقمماجهوابن2(،45)9رقمالترمذياخرجه(1)

صحيحهفيحبانوابن(،14)3/الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي)585(،رقم

وغيرهم.7(4)38رقم(61/664-864)

.فذكرهالاوزاعيعنالعشرينبيابنلحميداعبد:طريقمن
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نزلاملكينمنعجبت":يرفعهعنهمااللهرضيعباسابنوعن

اللهالىفعرجا،يجداهفلمفيهيصليكان،مصلاهفيعبدايلتمسان

فيحبستهقدفوجدناهالعملمنلهنكتبكنافلانعبدكربنايافقالا:

بياابنرواه1(.)"يعملكانالذيعملهلعبدياكتبوا:فقال،حبالك

)1(

الحميد.عبدخولفوقد

عنكلهمالقدوسعبدالمغيرةوأبومزيدبنوالوليدزيادبنالهقل:خالفه

.فذكرهبهالمسيببنسعيدأنأنبئت:قالالاوزاعي

فيكماحمدأوالامام(،171)رقمالفردوسوصففيحبيبابنأخرجه

وابن2(،)56لجنةاصفةفيالدنيابياوابن2(،49)ص/داوودبيأمسائل

53(.،3452/)دمشقتاريخفيعساكر

صدوقوهو،ووهمخطأالعشرينبياابنوحديث،الصوابهوهذا:قلت

الإسنادضعيفلحديثفاالاسناد،بهذاالأوزاعيعنلحديثباتفرد،يخطئ

بقوله:الترمذيضعفهولذاالمسيببنوسعيدالاوزاعيبينالواسطةلجهل

".الوجههذامنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا"

.(1/177)الارواححادي:انظر

الطيالسيداودوابو)75(،رقموالكفاراتلمرضاكتابفيالدنيابياابناخرجه

مسندهفيوالبزار)2317(،(211/)الاوسطفيوالطبراني)346(،مسندهفي

،4266/)لحليةافينعيموأبو(،1176)(671)5/مختصرا(["الزخارالبحر

وغيرهم.(672

ابنعنأبيهعنعتبةبناللهعبدبنعونعنحميدأبيبنمحمد:طريقمن

.فذكرهمسعود

-البزار،إليهواشار،الطبرانيقالكماحميد،أبيبنمحمدبهتفردلحديثوا
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)1(.""البخاريفيشاهدولهالدنيا،

بنجابرلىإرحلالذي:الانصاريأنيسبناللهعبدحديثوقي

وقالمنه،سمعهحتىمصرلىإالمدينةمنعنهلىتعااللهرضياللهعبد

لم!ي!اللهرسولعنالقصاصفيبحديثتحدثأنكبلغني:له

سمعت،نعم:فقال،منكلهأحفظأحدوليس،اشهدهب[24ق]ب/

ثمبهما،غرلاعراةحفاةالقيامةيوميبعثكمالله"ان:يقولع!واللهرسول

لحديث.اوذكر)3(-"عرشهعلىقائموهو+يناديثم)2(يجمعكم

الحديث.ضعيفهذامحمد

حميد:أبيبنمحمدوفيه"...03(:4)2/المجمعفيالهيئميالحافطقال

اهـ.جدا"ضعيف

اهـ.الاسناد"ضعيفحديث"هذاحجر:ابنالحافطوقال

موسىأبيحديثمن)2834(رقمصحيحهفيالبخاريخرجهمايقصدلعله(1)

كانمامثللهكتبسافر،اوالعبدمرض"اذا!ك!:اللهرسولقال:قالالاشعري

مقبماصحيحا".يعمل

".يجمعهم")ب،ظ(:في)2(

طريقمن)28(،رقم(،211،131)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه)3(

العبديالجارودأبيعنحيانبنمقاتلعنساجبنعثمانعنبشربنإسحاق

.فذكرهجابرعن

وهو-بشربنلاسحاقالمبتدأفيحديث56(:1/0)العلوفيالذهبيقال

".موضوعشبه"فهذا:لحديثاذكرانبعدوقال،فذكره-كذاب

.فذكرهبهحيانبنمقاتلعنالصبحبنعمريرويهاخر:طريقوله-
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.وغيرهحنبلبنأحمدالسنةاهلأئمةبهاحتج

!ي!:اللهرسولقال:قالالخدريسعيدابيعن""الصحيحينوفي

وسعديكربنالبيك:فيقولون،الجنةأهليا:الجنةلأهليقولاللهإن"

لالناوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول،يديكفيوالخيرب[24قأظ/

أعطيكمالا:فيقول،خلقكمناحداتعطلمماأعطيتناوقدنرضى

:فيقول؟ذلكمنأفضلشيءوأيربيا:فيقولون؟ذلكمنأفصل

.(أبدا")1عليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحل

اللهيجمع":قالانهلمج!النبيعنهريرةبياعن""الترمذيوروى

،(511)ص/الحديثطلبفيالرحلةكتابفيالبغداديالخطيبأخرجه

)33(.رقم

".الثقاتعلىلحديثا"يضع:فيهحبانابنقالهذاوعمر

فذكرهجابرعنعقيلعنمحمدبناللهعبدرواهما:الرحلةهذهفيوالمشهور-

".عرشهعلىقائموهو"الشاهدموضعفيهوليس.بطوله

الخروج:باب(1)9،العلمكتاب)3(في4(،11/)صحيحهفيالبخاريعلقه

وحسنهوصححه،وغيره79(0)رقمالمفردالادبفيووصله،العلمطلبفي

العلم.اهلمنجماعة

مطولابهجابرعنالمنكدرابنعنديناربنلحجاجاطريقمنأيضاوجاء-

.(1)56رقمالشاميينمسندفيالطبرانيعندالشاهد،موطنفيهوليس

.(282)9ومسلم(،6)183البخاريأخرجه(1)

فقط.()ظمنالنار"أهل..."لىإبعدهوالذيلحديثاهذا:تنبيه
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تباركلمينالعاربعليهميطلعثمواحد،صعيدفيالقيامةيومالناس

لصاحبفيمثليعبد،كانماإنسانكلليتبعألا:فيقول،وتعالى

،نارهالنارولصاحب،تصاويرهالتصاويرولصاحب،صليبهالصليب

برعليهمفيطلع،المسلمونويبقى،يعبدونكانوامافيتبعون

ربنا،الله،منكبادلهنعوذ:فيقولون؟الناستتبعونألا:فيقول،لمينالعا

يطلعثم،يتوارىثمويثبتهميأمرهموهوربنا،نرىحتىمكانناوهذا

الله،منكباللهنعوذ،منكباللهنعوذ:فيقولون،الناستتبعونالا:فيقول

نراهوهل:قالوا-"ويثبتهميأمرهموهوربنا،نرىحتىمكانناوهذاربنا،

لا:قالواالبدر؟"ليلةالقمررؤيةفيتضارونوهل":قال؟اللهرسوليا

ثم:قال+الساعةتلكرؤيتهفيتضارونلا"فانكم:قال،اللهرسوليا

فيقوم،فاتبعونيربكمأنا:يقولثم،نفسهفيعرفهميطلعثميتوارى

،والركابلخيلاجيادمثلعليهفيمرونالصراطويوضع،المسلمون

فوج،فيهامنهمفيطرحالنار،أهلويبقىسلم،سلم:عليهوقولهم

فيهااوعبواإذاحتى03[،]ق/<فزلدمن>هل:فتقول،امتلأتهل:فيقال

بعض،لىإبعضها(1فأزوي)،قدمهفيهاوتعالىتباركالرحمنوضع

أتيالنار؛الناروأهل،الجنةالجنةأهلاللهخلادفاذا،قطقط:وقالت

ثمالنار،وأهلالجنةأهلبينالذيالسورعلىفيوقفملببا،لموتبا

النار،أهليا:يقالثم،]خائفينفيطلعون،الجنةأهليا:يقال

".فانزوى"(:)ظحاشيةعلىنسخةفي(1)
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هل:والنارالجنةلأهلفيقال،الشفاعةيرجونمستبشرين(1[)فيطلعون

وكلالذيلموتاهو،عرفناهقدوهولاء:هولاءفيقولهذا؟تعرفون

موت،ولاخلودالجنةأهليا:يقالثمالسور،علىفيذبحفيضجعبنا،

)2(."موتولاخلودالنارأهلويا

اهـ..صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

وأخطر.جمعأالسياقهذالكن")3(،الصحيحين"فيوأصله

ولو،الجنةأهللماتفرحاماتاحداأنفلو":للترمذيلفطوفي

4(.النار")أهللماتحزناماتأحداأن

بنعبادةحديثمن":مسنده"فيأسامةأبيبنالحارثوروى

النبيعنعنهاللهرضيجبلبنمعاذعنغنمبنالرحمنعبدعننسي

نأا[25]ظ/قالسماءفيليكرهاللهان":قالوسلموالهعليهاللهصلى

2(.)557الترمذيجامعمنواستدركته(،)ظمنسقطالمعكوفتينبينما(1)

فيخزيمةوابن(،11)956الكبرىفيوالعسائي(،)2557رقمالترمذياخرجه)2(

عنأبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءطريقمنوغيرهم2(1،15)23رقمالتوحيد

قذكره.هريرةبيا

الصحيحةهالرواياتفيتردلم،غريبة"خائفين"لفطة:قلت

81(.24/)للمؤلفالارواححمادي:راجح

285(.2840،)9رقمومسلم(،0473،4865)البخارياخرجه)3(

25(.)58رقمالترمذيأخرجه(4)
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قولوبينلحديثاهذابينتعارضولا)1("الارضفيبكرأبويخطا

بعضا،أصبت"الرويا:حديثفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

لوجهين:بعضا")2(،وأخطأت

لهالامةاحادمنغيرهتخطئةيكرهلىوتعاسبحانهاللهأنأحدهما:

)3(الرسولمعوالصوابلحقافانما،أموفيلهع!ي!الرسوللاتخطئة

لمعنهاللهرضيالصديقأخطاإذافانه،الامةمنغيرهبخلافقطعاع!ي!

وكانإلاماامرفيوغيرهالصديقتنازعمابل،معهالصوابانيتحقق

عنه.اللهرضيالصديقمعالصواب

)1(

)2(

)3(

للهيثمي،الباحثبغيةفيكما-)569(رقم-مسندهفيلحارثاأخرجه

نعيموابو)965(،422(،1/142)الصحابةفضاللعلىزوائدهفيوالقطيعي

وغيرهم.(1)42رقمالابانةفيبطةوابن2(،40)2/لحليةافي

.فذكرهبهسعيدبنمحمدعنخنيسبنبكرعنلحارثاابي:طريقمن

والخبر،تالف:المصلوبوشيخه،واهوبكر،مجهوللحارثاابو":الذهبيقال

546(./1)العلواهـ.."..اللعنةالصديقباغضوعلى،صحيحغير

فيالمصلوبسعيدبنمحمدإسنادهوفي،موضوعوهو":الشوكانيقال

الفوائد."كذابوهوالوراقحمادبننصرإسنادهفيوكذلك،الزندقة

335(.)ص/لمجموعةا

.وغيره(421)68(67،)2/الكبيرفيالطبرانيعند،تالفاخرطريقوله

بناللهعبدحديثمن)9226(ومسلم)9663(،صحيحهفيالبخارياخرجه

عنهما.اللهرضيعباس

)ت(.منسقط!ي!"الرسولمعوالصوابلحقافانما،أمرفي"قوله
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كقوله،الاثمهوالذيالخطألىإنسبتههناالتخطئةأن:الثاني

الذيالخطامنلا31[،]الاسراء/(خطاكبيرا!انقتلهض!إن:لىتعا

أعلم.واللهالتعمد)1(،ضدهو

إذا":قال!صاللهنبيانهريرةبيأعن")2(:البخاريصحيح"وفي

كا!نهلقولهخضعاناباجنحتهالملائكةاضربتالسماءفيالأمراللهقضى

قالوا:؟ربكمقالماقالوا:،قلوبهمعنفزعفاذا،صفوانعلىسلسلة

)3(.لحديثا.".الكبير.العليوهوالحق

ابنعنمجاهدعنالحكمعنشعبةحديثمننعيمأبووروى

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباس

فوقمناللهفيذكرهالدنيا،حاجاتمنحاجةعلىليشرفالعبدإن"

منحاجةعلىاشرفقدهذاعبديإنملائكتي:فيقول،سمواتسبع

ولكنالنار؛أبو[بمنبابالهفتحتلهفتحتهافإنالدنيا،حاجات

مننيدهامن:يقولاناملهعلىعاضاالعبدفيصبح،عنهأزووها

الاثم،هوالذي"ت(:ب،)ا،فيفجاء،العبارةهذهفيالنسخفياضطرابوقع(1)

فيووقع،"..لىتعاقولهضذهوالذيالخطا")ظ(:وفيه"...تعالىلقوله

الاثمهوالذيالعمدالخطانسبة..."(:)مطوفي.التعمد""بدلالعمد"")ع(:

والتعمد".العلمضدهوالذيالخطامنلا...لىتعاقالكما

.()4522رقم(4018)4/)2(

فقط.)ظ(الظاهريةالنسخةمنلحديثاهذا)3(
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بها")1(.اللهرحمهرحمةإلاهيوما؟سبقني

عنهما:اللهرضيزيدبنأسامةحديثمنأحمد"الاماممسند"وفي

منتصومماالشهورمنشهرمنتصوماركلماللهرسوليا:قلت:قال

وهو،ورمضانرجببينعنه،الناسيغفلشهرذاك":قال؟شعبان

يرفعأنفاحبوجل،عزلمينالعاربلىإالأعمالفيهترفعشهر

")2(.صائمواناعملي

)1(

)2(

إثباتفيقدامةوابن2(،80)03/7(،4.035)3/الحليةفينعيمأبوأخرجه

.(1)9رقم(،001،101)ص/العلوصفة

به.شعبةعنبيانبنصالحطريقمن

اهـ."صالحبهتفزد،شعبةحديثمنغريبحديثهذا":نعيمأبوقال

يحتملولا،موضوعوالحديث،تالفصالح"452(:/1)العلوفيالذهبيقال

هذا".شعبة

وأبو)2357(،والنسائي2(،)1753رقم86(85،)36/المسندفيأحمدأخرجه

.(135)6رقمالمختارةالاحاديثفيالمقدسيوالضياء(،81)9/لحليةافينعيم

المقبريسعيدأبيعنقيسبنثابتعنمهديبنالرحمنعبدطريقمن

.فذكرهزيدبنأسامةحدثني

.فذكرهأسامةعنهريرةأبوحدثنيسعيدأبيعنثابتعنالحباببنزيدورواه-

)8589(.المصنففيشيبةأبيوابن)2358(،النسائيأخرجه

يخطئ-صدوقوهو-قيسبنثابتبهتفزدلحديثالكن؛حسنإسنادهوظاهر

منلورودهثبوتهيرجحوقد،ثابتفهوحفظهكانفانالمقبريسعيدأبيعن

أعلم.والله،أسامةعناخروجه
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عنعنهاللهرضي)2(سليمبنجابرحديثمن"الثقفيات":وفي)1(

اللهفنظرفيهما،فتبختر،بردينلبسقبلكمكانممنرجلا"أن!ي!:النبي

يتجلجلفهو،فأخذتهالأرضفأمر،فمقتهعرشهفوقمناليهأ[25ق]ب/

)5(.الصحيحينفيصلهو")4(،اللهوقائعفاحذروا)3(،الأرضفي

حيانأبيعنسليمانبنعبدةحدثنا:شيبةبيبنبكرأبووقال

النبيأنشدعنهاللهرضيئابتبنحسانأنئابتأبيبنحبيبعن

وسلم:والهعليهاللهصلى

محمداأناللهبإذنشهدت

علمنالسمواتفوقالذيرسول

كلاهماويحيىيحيىأبانو

متقبلربه)6(فيعملله

ت،ع(.)أ،منالحديثهذاسقط(1)

خطا.وهو،"سليمان"(:)ظفي2()

(.)بمنسقط،"الارضفي():قوله)3(

.(12،132)4الحديثهذاتقدم4()

".الصحيح"مط(:،)بفي)5(

".دينه":وغيرهحسانوديوانشيبةبيالابنالمصنفوفي،النسخجميعفيكذا)6(

157



فيهمقامإذالاحقافاخانو

)2(ويعدل)1(فيهماللهبذاتيقول

عطاءعناسلمبنزيدعنمالكحديثمن"الصحيحين"وفي)3(

!و:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعنيسارابن

ربنالبيك)4(:فيقولون،الجنةاهليا:الجنةلأهليقولالله"إن

لالناوما:فيقولون؟رضيتمهل:فيقول،يديكفيلخيروا،وسعديك

أعطيكمألا:فيقول،خلقكمنأحداتعطلمماأعطيتناوقد؛نرضى

:حسانديوانوفي،والمصنفالنسخجميعفيكذا(1)

ويعدلالالهذاتفييجاهديعذلونهإذالاحقافأخاوأن

يعلىوأبو2654(،0)رقم287(286،)13/مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)2(

"وأنا".ع!ي!:النبيفقال(يعلى)أبووزاد)2653(،رقم6(1)5/مسندهفي

)23(.رقمالعلوصفةإثباتفيقدامةوابن

منيسمعولم،عائشةمنوسمع،عباسابنلقيثابتابيبنحبيب:قلت

،(581)ص/التحصيلجامعفيكماالمدينيبنعليقاله.الصحابةمنغيرهما

ثابت.بنحسانمنيسمعلموعليه،171رقم

مجمعو(،1/442)العلو:انظر.مرسلهذا:والهيثميالذهبيقالولهذا

.(1/42)الزوائد

فقط.()ظالظاهريةالنسخةمنبعدهوالذيلحديثاهذا)3(

".فنقول"(:)ظالاصلفي(4)
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:فيقول؟ذلكمنأفضلشيءوأي،ربيا:فيقولون؟ذلكمنأفصل

)1(.أبدا"عليكمأسخطفلارضوانيعليكمأحل

بنالرحمنعبدثناسابوربنشعيببنمحمدثنا:هشاموقال

إسحاقأباسمعأنهالقاضيالخرشياللهعبدبنسعيدثناسليمان

اللهرضيطالبابيبنعليعنالاعورالحارثعنيحدثنيالهمدا

النار،الناروأهل،الجنةالجنةأهلأسكناذ[اللهان":قال،يرفعه،عنه

يقرئكمريكمإن:الجنةأهليا:فيقول،الأمينالروحلجنة[أهللىإبعث

تربته-الجنةأبطحوهو-لجنة[فناءلىإتزوروهأنويأمركم،السلام

الزمرد،وورقه،الرطبالذهبوشجره،والياقوتالدروحصباؤه،لمسكا

الله،كرامةوثم،يجمعهمفثممسرورينمستبشرينالجنةأهلفيخرج

السماعفيلهماللهفياذنلهم،أنجزهاللهموعدوهو،وجههإلىوالنظر

هل:اللهأولياءيامناد:يناديثم،الكرامةحللويكسون،والشربوالاكل

بقيوماوعدنا،ماأننجزناوقدلا،:فيقولونشيء؟ربكموعدكمممابقي

جبريل:يا:فيقولحجب،فيالربلهمفيتجلى،وجههإلىالنظرالاشيء

،الأولالحجابفيرفع:قال.وجهيإلىينظرواكيلعباديبيحجاارفع

عبادييا:الربيهمفينادسجدا،لهفيخرونالربنورمننورلىافينظرون

فيرفع،ثوابدارهيإنماعمل،بدارليستنهافا،رؤوسكمارفعوا

حامدينللهفيخرونوأجل،أعظمهوأمرافينظرونني،الثالحجابا

تقدم)ص/151(.)1(
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هيإنماعملبدارليستنهاإ،رؤوسكمارفعوا:الربيهمفيناد،ساجدين

وجهالىينظرونذلكفعند،الثالثالحجابفيرفع.مقيمونعيمثوابدار

حقعبدنالنماسبحانك:وجههإلىينظرنحينفيقولون،لمينالعارب

،داريوأدخلتكم،وجهيإلىالنظرمنأمكنتكمكرامتي:فيقول.عبادتك

قوله:]وهو[ماب،وحسنلهمطوبى:فتقول،تكلميأنللجنةفياذن

أ[.26ق]ظ/23[22،/]القيامة(رئهاناظرير()1ك!ناضر"يومز>وصه

ابنأخبرنابشر)3(بنعليأخبرنا)2(:الهرويالإسلامشيخوقال

بنهنادحدثنايحيىبنالسريحدثناسليمانبنخيثمةأخبرنامنده

ابنعنعكرمةعنالبقالسعد)4(أبيعنعياشبنبكرأبوحدثناالسري

السمواتخلقعنفسألوه!ي!النبيأتوااليهودأنعنهما:اللهرضيعباس

استوىثم":قالمحمد؟ياماذاثم:قالوا..طويلا.حديثافذكروالارض

فغضب،استراحثم،تممتألومحمدياأصبتقالوا:،"العرشعلى

فىيخهماوماوآلازك!لسموتاساولقذ>:اللهفأنزلشديداغضبا

عليه.أقفلم(1)

.بالكذبمتهملحارثجدا،ضعيفوسعده

تي.سياكماالانصاريمحمدبناللهعبدإسماعيلأبوهوهذا:والهروي،فقط()ظمن2()

"بشر".بدل""بشرى(:،عت)أ،فيوو(،)ظمنسقطبشر"بنعليأخبرنا":قوله)3(

تصحيف.وهو"سعيد":النسخجميعفي)4(
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()1(]ق/38[.لغوبمنسئمناوماأئامستة

الشيخوأبو81(،)9رقم2(1)3/والمنسوخالناسخفيالنحاسجعفرأبواخرجه(1)

49(،4/2)تفسيرهفيلطبري1و)878(،رقم(1362)4/العظمةفيالاصبهاني

رقم295()2/المستدركفيلحاكموا793(،)ص/النزولأسبابفيحدي1والو

)765(.رقم2(202،30)2/والصفاتالاسماءفيوالبيهقي)7993(،

.فذكرهبهالبقالسعدبيأعنعياشبنبكربيأطريقمنكلهم

وصلهفيعليهختلف1وعيينةبنسفيانخالفه،عياشبنبكرأبوخولفوقد

وارساله.

ضعيف،المرزبانبنسعيد:واسمهالبقالسعدبيأعلىمدارهلحديثا:قلت

منكرحمد:وأالبخاريوقال،لحديثامتروك:واحدغيروقال،لحديثا

متعقباالذهبيقالولهذا،منهوالارسالالوصلفيالاضطرابوهذا.الحديث

حديثه.يكتبلا:معينابنقال:البقالسعدأبوفيه:قلت":لحاكماتصحيح

".غرابةفيه"-:المرفوعلحديثاهذاعن-2(454/)تفسيرهفيكثيرابنوقال

أشبه.عكرمةعنلحديثاإرسالوكأن

مرسلامعناهفذكرعكرمةعنالسائببنعطاءعن؟سلمةبنحمادرواهمابدليل

وموصولا.

888(.)887،رقمالعظمةفيالشيخبوأخرجهما

سمعسلمةبنحمادأنلىإراجعوالارسالالوصلفيالاضطرابهذاولعل

.وبعدهالاختلاطقبللحالينافيالسائببنعطاءمن
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والأئمةوالتابعينع!ييهاللهرسولاصحابعنحفظفيما

ذلك:منوكيرهم(1)الأربعة

عنه)2(:اللهرضيالصديقبكرابيقول

عنناعنأبيهعنفضيلبنمحمدحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوقال

ايها":عنهاللهرضيبكرأبوقالمج!اللهرسولقبضلما:قالعمرابن

كانوإن،ماتقدإلهكمفان،تعبدونالذيإلهكممحمدكانإنالناس

لامحمذوما>تلا:ثميمت،لمإلهكمفإنالسماء،فيالذياللهالهكم

)3(.الايةخنمحتى[144/عمران]اال(الرسلقئلهمنظتقدرسول

)ظ(.من)1(سقط

متنأولافجاء:الاتيالكلامسياقترتيبفياضطراب)ب(النسخةفيوقع)2(

دخلثم،تاريخهفيالبخاريإلسناد:تلاهثمسعد،بدونشيبةبيأابنحديث

شيبة،بيأابنإسنادأعقبهثم،عنه"اللهرضيالصديقبكرأبي"قولجملةعليه

تاريخه.فيالبخاريمتنعليهدخلثم

فيوالدارمي)38176(،(56562-0/20)المصنففيشيبةأبيابنأخرجه)3(

الجهميةعلىالردوفي(،)136رقم3(،0،0310)ص/المريسيبشرعلىالنقض

وغيرهم.مطولا،(01)3رقم(1/182،183)الزخارالبحرفيوالبزار)78(،رقم

".غزوانبنفضيلإلاعمرابنعنناعنرواهنعلملالحديثاوهذا"البزار:قال

".صحيححديث"هذا06(:1/0)العلوفيالذهبيوقال
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بنفضيلعن:فضيلبنمحمدقال"تاريخه":فيالبخاريوقال

اللهرسولقبضلما:قالعنهمااللهرضيعمرابنعننافععنغزوان

)1(عليهفاكمثعليهعنهاللهرضيبكرأبودخلوسلموالهعليهاللهصلى

كان"من:وقالوميتا،حياطبتمي،ونتبأبي:وقال)2(جبهتهوقئل

السماءفياللهفإناللهيعبدكانومنمات،قدمحمدافإنمحمدايعبد

")4(.يموتلاحي)3(

[ب25ب/ق1سعدبنسهلحديثمن"البخاري"صحيحوفي

بنعمروبنيلىاذهبرص!اللهرسول"أن:عنهاللهرضيالساعدي

رضيبكرأبيلىإالموذنفجاء،الصلاةفحانت،بينهمليصلحعوف

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"أنوفيه-لحديثافذكر-عنهالله

ماعلىاللهفحمديديهبكرأبوفرفع،مكانكامكثأنبكربيألىإأشار

.فذكره")6(...استأخرئماللهرسولبه)5(أمره

لحاشية.افي)أ(ناسخستدركها1و،ع(،)ب:منسقط"عليهفاكمث":قوله(1)

"."وجهه)ب(:في2()

)ب(.منسقط)3(

2(.110،220/)تعليقاالكبيرتاريخهفيالبخاريأخرجه()4

أمر".")ب(:في)5(

.(124)ومسلم(،652)9البخاريأخرجه(6)
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عنه:اللهرضيالخطاببنعمرقولذكر)1(

الشامعنهاللهرضيعمرقدملماقال)2(:قيسعنإسماعيلعن

برذوناركبتلوالمؤمنيناميريافقالوا:بعيرهعلىوهوالناساستقبله

ههناأراكملا:عنهاللهرضيعمرفقال،ووجوههمالناسعظماءتلقاك

)3(.السماء"لىإبيدهوأشارههنا،منالأمرإنما

يومالسماءديانمنالارضلديانويل":عنهبإسنادهنعيمأبووذكر

ولاهوى،علىيقضولملحقباوقضى،بالعدلامرمنإلا؛يلقونه

")5(.عينيهبينمراةاللهكتابوجعل،رهبعلىولارغبعلى)4(

)ظ(.في)1(ليس

)ب(.من)2(سقط

)35584(.(1/138)349(،)31536(9/)18مصنفهفيشيبةأبيابنأخرجه)3(

العلوصفةإثباتفيقدامةوابن(،1/47)لحليةافينعيمأبو:طريقهومن

.(1)52رقم6(1/60)العلوفيوالذهبي)56(،رقم(،941)ص/

".كالشمسإسناده":الذهبيقال

بعدها.التي"على"وكذلك(،)ظفيليس()4

المصنففيشيبةبيأوابن661(،)رقمالزهدفيأحمدالإمامأخرجه()5

،()133رقمالمريسيبشرعلىالردفيوالدرامي234(،)49516(/11)

طريقه:ومن-فوائدهفيوسمويه(،01/171)الكبرىالسننفيوالبيهقي

.()155رقمالعلوفيالذهبي

صحيح.وسنده
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:قال،قيسعنإسماعيلعنوكيعحدثنا:شيبةأبيابن)1(وقال

فقالوا:،بعيرهعلىوهوالناساستقبلهب[26]ظ/قالشامعمرقدملما"

فقال،ووجوههمالناسعظماءتلقاكبرذوناركبتلوالمؤمنينميريا

السماء")2(.لىإبيدهواشارههنا،منالأمرإنماههنااراكمالاعمر:

:قالإسماعيلبنموسىحدثنا:الدارميسعيدبنعثمانوقال

عمرامرأةلقيت:قالالمزنييزيدأباسمعت:قالحازمبنجريرحدثنا

عنها-اللهرضي-ثعلبةبنتخولةلها:يقال-عنهاللهرضيالخطابابن

إليهاوأصغىمنهاودنالها)3(فوقف،فاستوقفتهالناسمعيسيروهو

المؤمنينميريا:رجللهفقال،وانصرفتحاجتهاقضتحتىرأسه

؟هذهمنتدريويلك:قالالعجوزهذهعلىقريشرجالاتحبست

هذه،سمواتسبعفوقمنشكواهااللهسمعامراةهذه:قاللا)4(:قال

حتىانصرفتماالليللىإعنيتنصرفلملووالله،ثعلبةبنتخولة

حتىإليهاأرجعثمفأصليها،صلاةتحضرنيانإلاحاجتها،تقضي

المطبوعة.النسخوجميع(،)مطمنسقطالحديثهذا(1)

قريبا.يجهتخرتقدم)2(

(.)ظفيليس)3(

(.)بمنسقط:لا":قال":قوله()4
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حاجتها"*1(.تقضي

رضيالخطاببنعمرخرج:قالقتادةعندعلجبنحليدوقال

بارزةأ[26ق]ب/بامرأةفإذاالعبديجارودومعهالمسجدمنعنهالله

السلامعليهفردتعنهاللهرضيعمرعليهافسلمالطريقظهرعلى

تزع،عكاظسوقفيعميراتسمىوأنتعهدتك-عمر،ياإيها:وقالت

الايامتذهب!لمعمر،سميتحتىالأيامتذهبفلم،بعصاكالصبيان

خافمنأنهواعلم،الرعيةفياللهفاتق؛المؤمنينأمير*2(سميتحتى

فقال،الفوتخشيالموتخافومنالبعيد،عليهقربالوعيد

رضيعمرفقال،المؤمنينأميرعلىالمرأةأيتها*3(أكثرتقدالجارود:

بشرعلىالردوفي)97(،رقم(،54)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه(1)

)886(رقم322()2/والصفاتالأسماءفيوالبيهقي)62(،رقمالمريسي

وغيرهم.

عمر".يلحقلمالمدنييزيدابو،انقطاعفيه،صالحإسنادهذا":الذهبيقال

غيرمنرويوقد،الخطاببنوعمريزيدابيبينمنقطع"هذاكثير:ابنقال

.مقالأسانيدهافيعمرعنطرقوله:ا.هـقلتوجيما"

للدولابيوالأسماءوالكنى(،542)7/للبخاريالكبيرالتاريخفيانظرها

(/2.)36

)ظ(.منسقط"سميتحتىالأيامتذهبلمثمعمر،":قوله)2(

فيوا"،أكثرتاجرأت":()بفيو،"أكثرت":()ظفيجاء،"أكثرتقد":قوله)3(

".اجترأت"فقدلمدينةاتاريخ
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قولهااللهسمعالتي...حكيمبنتخولةهذهتعرفهاأمادعها،":عنهالله

لها")2(.يسمعانأحق)1(واللهفعمرسمواتسبعفوقمن

أنهالخطاببنعمرعنوجوهمنوروينا)4("البر)3(:عبدابنقال

يحدثهافجعللها)5(فوقف؛فاستوقفتهبعجوزفمرالناسومعهخرج

هذهعلىالناسحبستالمؤمنينأميريا:رجلله)6(فقال،وتحدثه

منشكواهااللهسمعامراةهذههذه؟منتدريويلك:قالالعجوز،

لحديث.اوذكر.سمواتسبعفوق

عنه:اللهرضيرواحةبناللهعبدقول

روينا"")7(:الاستيعابكتاب"فيلىتعااللهرحمهالبرعبدابنقال

لهأمةلىإمشىعنهاللهرضيرواحةبناللهعبدأن:صحاجوجوهمن

)ظ(.في)1(ليس

774(.493،593،773-)2/المدينةتاريخفيشبهابنأخرجه)2(

الحفظ.سمئضعيفخليدحجر:ابنالحافطقال

غريبة.ألفاظمتنهوفي،لخطابابنوعمرقتادةبحنالانقطاعوفيه

3284(.)رقم498(،)ص/الاستيعابفي)3(

."وحدثنا":(،عت،ا)في(4)

.()بمنسقط(5)

.()عمنسقط(6)

.3(79،389/)ص)7(
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فاقراصادقاكنتإن:فقالتفجحدها،فلامتهامرأتهفراتهلها،فنا

:فقاليقرأ،لالجنبافإن،القران

حقاللهوعدبانشهدت

أ[27قالكافرينا]ظ/مثوىالناروأن

طافالماءفوقالعرشوأن

العالميناربالعرشوفوق

شدادملائكةوتحمله

مسوميناالالهملائكة

)1(")2(.القرانتحفظلاوكانت،عينيوكذبت،باللهامنت:فقالت

".القران"من:()عفي(1)

متنوعة:بالفاظ،مرسلةوجوهمنالقصةهذهرويت2()

رواحةابنامراةانالهاد:ابنعنسلمانبنالرحمنعبدعنوهبابنرواه-1

.نحوه...لهجاريةعلىرأته

.(411)28/تاريخهفيعساكرابنأخرجه

مرسلا.ههفذكرهنافععنالليثيزيدبناسامةورواه2-

بنحسانأبياتمنبيتينذكرلكن)26547(المصنففيشيبةأبيابناخرجه

.(162)ص/المتقدمثابت

فذكربلغنا:قالالماجشونأخيبنالعزيزعبدعنعبادبنمحمدورواه3-

مرسلة.القصة

238(./1)السيرفيوالذهبي(،121)28/تاريخهفيعساكرابنأخرجه
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عنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدقول

ابن-:يعني-حمادحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا:الدارميقال

بينما":قالعنهاللهرضيمسعودابنعنزرعنعاصمعنسلمة

مسيرةسمائينكلوبين،عامخمسمائةمسيرةتليهاوالتيالدنياالسماء

خمسمائة)1(مسيرةالكرلسيوبينالسابعةالسماءوبينعام،خمسمائة

،عامخمسمائةمسيرةالماءلىإب[26ق]ب/الكرلميوبين،عام

أنتممايعلموهو،العردشفوقوعلاجلواللهالماء،علىوالعردش

بنمحمدبنإبراهيمبنقدامةعنغزيةبنعمارةعنأيوببنيحىورواه4-

.نحوهفذكر...رواحةبناللهعبدأنحدّثهأنهحاطب

)82(.رقمالجهميةعلىالردفيالدارمياخرجه

رواحة.بناللهوعبدقدامةبينوللانقطاعهذا،قدامةحاللجهالةضعيفوسنده

".منقطع"فهو:الذهبيقالولهذا

بناللهعبدكان:قالعكرمةعنوهرامبنسلمةعنصالحبنزمعةورواه5-

مرفوعة.ألفاظوفيه،معناهفذكررواحة

(611)28/عساكروابن2(،11)رقمالاشراففيالدنيابيأابنأخرجه

وغيرهما.

المتن.منكرالاسنادضعيفمرسلحديثوهو

تمييزعدم:وهيظاهرةنكارةوفيها،مختلفةوألفاظها،مراسيلكلها:قلت

الكريم!والقرانالشعربينالعربيةالصحابيةالمرأة

)ب(.منسقط(1)
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")1(.عليه

التجارةمنبالامرليهمالعبدإن":عنهخيثمةعنالاعمشوروى

فيقول،سمواتسبعفوقمنإليهاللهنظرلهتيسرإذاحتى)2(،الامارةأو

")3(.فيصرفه:قال،عنهاصرفه":للملك

ونورنهار،ولاليلربكمعندليس"مسعود:بناللهعبد)4(وقال

اثنتااللهعنداكلامكممنيومكلمقداروإن،وجههنورمنالسماوات

الردوفي(،89111،،)137رقمالمريسيبشرعلىالنقضفيالدارميأخرجه(1)

وأبو)8798(،رقم228()9/الكبيرفيوالطبراني81(،)رقمالجهميةعلى

وغيرهم.)927(رقمالعظمةفيالشيخ

به.عاصمعنسلمةبنحمادعنطرقمن

.(1)57رقم6(1/17)العلو،"صحيحإسناده":الذهبيقال

22(،2234،)ص/بشرعلىالنقضحاشيةراجعاختلافبعضهافيطرقوله

.(1/024)العلووحاشية

".الاشارة"،ع(:ت،ب)ا،في)2(

.(121)9رقمواللالكائي8(،0)الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه)3(

به.الاعمشعنالحناطشهاببيأطريقمن

62(.1/4)العلو"قويبإسناداللالكائيأخرجه":الذهبيقال

".صحيحبإسناد"تيسياكماالمؤلفعنهوقال

وأبوأحمدالامامقالهمسعودابنمنيسمعلمالرحمنعبدبنخيثمةلكن:قلت

منقطع.فالاسناد،وعليه.الرازيحاتم

فقط.()ظالظاهريةالنسخةمنبعدهوالذيلحديثاهذا4()
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فينظر-اليومأو-النهارأولبالامسأعمالكمعليهفتعرض،ساعةعشرة

فاولذلك،فيغضبه،يكرهمابعضعلىمنهافيطلع،ساعاتثلاثفيها

فيسبحه،عليهميثقليجدونهو،العرشيحملونالذينبغضبهيعلممن

المقربونوالملائكة()1العرشوسرادقاتالعرشيحملونالذين

الاسمعهإلاشئيبقىفلاالقرنفيجبريلوينفخ،الملائكةوسائر

الرحمنيمتلئحتىساعاتثلاثفيسبحونه،لجنواالانس:الثقلين

ثلاثفيهافينظرالارحام،فيبمايؤتىثم،ساعاتستفتلك،رحمة

العزيزهوإلاإلهلايشاء،كيفالارحامفيفيصوركم،ساعات

ثلاثكلهمالخلقأرزاقفيينظرثم،ساعاتتسعفتلك،الحكيم

قرا:ثم،عليمثدءبكلإنهويقدر،يشاءلمنالرزقفيبسط،ساعات

وشانشانكممنهذا:اللهعبدقالثم92[]الرحمن/(شانهوفىيوم!ئى

")2(.لىوتعاتباركربكم

ثناإسماعيلبنموسىحدثنا)3(:الدارميسعيدبنعثمانرواه

عبداللهبنأيوبعنالسلامعبدابي)4(الزبيرعنسلمةابنهو:حماد،

".العظمةلعله":لحاشيةافي(*ظناسخقال(1*

.(02/ص)يجهتخرتقدم(2*

الكلاموتقدم(،411*رقم267(،266،)ص/المريسيبشرعلىالنقضفي)3(

2(05*ص/عليه

خطا.وهوعن""*ظ(:في(4*
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مسعود.ابنعنالفهري

بنعبادعنأبيهعنالهياجبنخالدعنإدريسبنالحسينورواه

ليسربكمإن"مسعود:ابنعنمعدانعنالحارثبنجعفرعنكثير

نورمننورامملوءاتب[27ق]ظ/السمواتوان،ليلولانهارعنده

أعمالمنهافترفع،ساعةعشرةاثنتاربكعنديوماوإن،الكرسي

اولوإن،ذلكفيغضبه،يكرهمافيهافيرى،ساعاتثلاثفيالخلائق

وتسبحله،فيسبحونعليهميثقليرونه،العرشحملةبغضبهيعلممن

ثم،ساعاتتسعفتلكالنهار،منساعاتثلاثفيالعرشسرادقات

يشاء؛لمنالمدةويجعليشاء،مافيهافيخلقدابةكلأرحامإليهيرفع

مسعودابنتلاثم،ساعةعشرةاثنتافتلكالنهار،منساعاتثلاثفي

تباركربناشانمنهذا92[،]الرحمن/(شانفىهويوم!:الايةهذه

")1(.لىوتعا

عنالهئاجبنخالدعنإدريسبنالحسين:السلسلةهذهلان؛باطلحديثهذا(1)

البواطيل،هذهتبعةيتحملفيمنواختلف،باطلةكثيرةأحاديثعنهاخرج-أبيه

تركواداود؟أبووقال.لحديثامتروكاحمد:الامامقال،بسطامبنهياج:فقيل

ويخالف،الثقابعنالموضوعات"يروي:حبانابنوقالبشيء.ليس،حديثه

69()3/المجروحين"بهالاحتجاجساقطفهو،الثقاتعنيرويهفيماالاثبات

التهذيبفيلمزينقلهاالتي"الموضوعات"بدل"المعضلات"وعنده

أنكرما"كل:الهرويأحمدبنيحىوقال.وغيرهالذهليووثقه935(،0/3)

لحاكم.اقالوبمعناه،"ثقةنفسهالهياجفانخالد،ابنهجهةمنفهو،الهئاجعلى
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عنهما:اللهرضيعباسبناللهعبدقول

سعيدحديثمن"السنة"كتابفيحنبلبنأحمدبناللهعبدذكر

ذاتفيتفكرواولاشيءكلفي"تفكروا:قالعنهاللهرضيجبيرابن

فوقوهونور،الافسبعةكرسيهلىإالسبعالسمواتبينفإن،الله

")1(.ذلك

من"الدارميسعيدبنعثمانكتابو""سفيانبنلحسنا"مسندوفي

رضيعباسابن"استأذن:قالذكوانحدثهأنهمليكةبيأبناللهعبدحديث

نساءأحب"كنتلها:فقال-تموتوهي-عنهااللهرضيعائشةعلىعنهالله

فوقمنبراءتكاللهنزلوطيبا،إلايحب!ي!اللهرسوليكنولم!،النبي

اللهمساجدمنمسجدليسفأصيح،الامينالروجبهاجاء،سمواتسبع

طريقمن()16رقم95(،)ص/العرشفيشيبةبيابنعثمانبنمحمدأخرجه(1)

به.عطاءعنالطحاناللهعبدبنخالد

الترغيبفينيوالاصبها22(،،2)رقمالعطمةفيالاصبهانيالشيخابوخرجهو

وغيرهم.887(،16)8رقموالصفاتالاسماءفيوالبيهقي6(،)68رقموالترهيب

عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببنعطاءعنعاصمبنعليطريقمن

.فذكره

نور".الاف"سبعةبدلنور"الف":الطحانخالدوقال،عاصمبنلعليواللفط

عاصم:بنوعلي،باخرةمنهالطحانخالدوسماع،اختلطقدكانعطاء:قلت

لحديث.اضعيف

جيد"هوسنده،موقوف"2(:62/)13الفتحفيفقالحجرابناثبتهوالاثر
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2(.النهار")واناءالليلاناءفيه(1)تتلىوهيلاإفيهيذكر

ابيعنسفيانحديثمن":السنةشرح"في)3(الطبريوذكر

:قالبالقدر،يكذبونناساإن:عبالسلابنقيل:قالمجاهدعنهاشم

كاناللهإنلانضونه)4(،احدهمبشعراخذتلئن،بالكتابيكذبون

التخريج.ومصادرالنسخباقيمنوالمثبت،"تبكى"(:)بفي(1)

فيوأحمد(،)138رقم3(،10)ص/المريسيبشرعلىالردفيالدارميأخرجه2()

فيوالطبراني2(،)17رقمالمحتضرينفيالدنيابيأوابن32(،42،26)69المسند

وغيرهم.32(1)(56)5/مسندهفييعلىبوو(،1)937830(01/0)الكبيرمعجمه

)وبعضهمبهذكوانعنمليكةأبيعنخثيمبنعثمانبناللهعبدعنطرقمن

(.ذكوان:يذكرلم

ابناستأذن:قالمليكةبيأابنعنعثمانبنمحمدوسعيدبنعمرورواه

.نحوهفذكر...عباس

،(45)2/الحليةفينعيمأبووذكره4(،)476صحيحهفيالبخاريأخرجه

بنعمرطريقمنوالبخاريسعدابنوعند73(،/01)الطبقاتفيسعدوابن

السماء".منعذرك"ونزلسعيد

وانطر.لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرحهو:السنةوشرح.اللالكائيهو)3(

.(066،2321)برقمالأثر

لاخذنه:أي،المهملةبالصاد"لأنصونه":لمصادرابعضفيو.لاقطعنه:أي(4)

ناصيته.بشعر
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إلىكائنهومافكتب)1(الخلقفخلقشيئا،يخلقانقبلعرشهعلى

منه)2(")3(.فرخقدأمرعلىالناسيجريفإنما،القيامةيوم

أبيهعنأبانبنالحكمبنإبراهيمخبرنا:راهويةبنسحقوقال

أئمنهموعنضلفهمومنأيدعمبئنمنلأتينفمثم>:لىتعاقولهفيعكرمةعن

لم:عنهمااللهرضيعباسابنقال[،17]الاعراف/الاية0(.0لمحابلهموعن

")5(.فوقهممن)4(اللهأنعلم،فوقهممن:يقولأنيستطع

طريقمناللالكائيعند)66(الاولوالموضع،الخطيةالنسخجميعفيكذا(1)

"فكان:الاخرىالمصادروفي"القلم"الاخر:الموضمعفيلكنعبيد؛بنيعلى

بنمحمدووالفزاريوكيع:رواههكذا،"الخلق"فخلقبدل"القلمخلقمااول

اعلم.والله.الصوابوهووغيرهمكثير

(.)ظفيليسمنه"فرخقداميرعلىالناسيجريفإنما":قوله)2(

)77،رقمالقدرفيوالفريابي(،4)4رقمالجهميةعلىالردفيالدارمياخرجه)3(

.()948والقدرالقضاءفيوالبيهقي(،01)92/تفسيرهفيوالطبري78(،

به.الثوريسفيانعنطرقمن

عنهماهاللهرضيعباسابنعنثابتوهو،طرقوله

(.)ظفيليس4()

العالية.المطالبفيكما3(110)5(68)2/مسعدهفيراهويهبنإسحاقاخرجه5()

66(،1)رقم793()3/الاعتقادأصولشرحفياللالكائياخرجهطريقهومن

)63(.رقمالعلوصفةإثباتفيقدامةوابن

=بشيء،ليس:معينابنقال:أبانبنلحكمابنإبراهيمفيهجدا،ضعيفوسنده
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عنها:اللهرضيعائشةقول

أسماءبنجويريةحدثناإسماعيلبنموسىحدثنا:الدارميقال

نيإالله"وايمعنها:اللهرضيعائشةقالت:يقولنافعاسمعت:قال

من)2(اللهعلمولكن)1(-عثمانتعني-لقتلتهقتلهاحبكنتلولاخشى

")3(.قتلهأحبلمنياعرشهفوق

عنها:اللهرضيلمومنيناامجحشبنتزينبقول

عنهاللهرضيأنس!حديثمنأ[27ق]ب/""الصحيحينفيثبت

عنه.سكتوا:البخاريوقال.بثقةليس

قذكره.-الضعفاءاحد-ابانبنلحكمابنإبراهيمحديث:الذهبيقالولهذا

82(.1/5)العلو

من:يقل"ولمبلفظ،بهابانبنلحكماعنالعدنيعمربنحفصورواه-

".فوقهممنتنزلالرحمةلأن،فوقهم

مجمععمربنحفص،ضعيفوسنده137()8/تفسيرهفيالطبرياخرجه

ضعفه.على

)ب(.فيليس"،عثمان:"تعني:قوله()1

فقط.)ظ(من)2(

صحيح.وسنده)83(رقم47(،)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه)3(

موطنفيهوليس"لقتلتقتلهأحببتلووالله"وفيهمطولاعائشةعنعروةورواه

جامعهفيومعمر(،1)48رقمالعبادافعالحلقفيالبخارياخرجهالشاهد

31(.0)2رقمالشاميينمسمدفيوالطبراني2(،0)4679(1/47)1
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"زوجكن:وتقول!يمالنبيازواجعلىتفخرزينبكانت:قال

")1(.سمواتسبعفوقمناللهوزوجني،اهاليكن

الرحمنزوجنيك:تقولكانتأنها)2(عنهابإسنادالعسالوروى

(()4(.عمتكابنةوأنا،بذلكالسفيرجبريلكان،عرشهفوقمن)3(

عنه)5(:اللهرضيالباهليامامةابيقولى

بر":قالوأخزاهسمواتهمنوأخرجهإبليساللهلعنلما:قال

أ[28ق]ظ/وعزتك،وجواركسمواتكمنوطردتنيولعنتنيأخزيتني

تباركالربفاجابهأجسادها)6(،فيالارواحدامتماخلقكلاغوين

نألوعرشيعلىوارتفاعيليوجلا)1(وعزتي")7(:فقاللىوتعا

علىعرشهوكان":باب)22(التوحيد،(001)فيصحيحهفيالبخارياخرجه(1)

96()ص/فيتقدموقد،صحيحهفيمسلميخرجهولم)8496(،رقمالماء"

هللبخاريالمولفعزاهوقدلحديثاهذا

".العسالرواه....:تقولكانتلغيرهمالفظوفي"،ع(:ت،ب)أ،في)2(

،ع(.ت،ب)أ،من)3(

صفةإثباتفيقدامةوابن)6777(27()4/المستدركفيلحاكمااخرجه()4

.فذكرهالشعبيعنهندبيابنداود:طريقمن(.)17رقم79(،)ص/العلو

مرسل.وهذا

عنهما.اللهرضيعائشةقولقبلامامةبيأقول)ظ(فيوقع)5(

."اجسادهم":(،عظ،تأ،)في(6)

.()بفيليس)7(
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إلاعمرهمنيبقلمثمخطايا)2(،والارضالسماءملأحتىأذنبعبدي

")3(.حسناتكلهاسيئاتهوبدلتلغفرتها،ذنوبهعلىفندمواحد،نفس

وارتفاعيليوجلا"وعزتي:ولفظهمرفوعا،المتنهذاروىوقد

")4(.فذكره...عبديأنلو

الخدريسعيدأبيعنالهيثمأبيعن)5(دراجعنلهيعةابنورواه

أبرحلاوعزتك:قالالشيطان"ان:قال!ي!اللهرسولانعنهاللهرضي

تيوعز:الربفقال،أجسادهمفيأرواحهمداهتهاعبادلبأغوي

")6(.فياستغفروهاأغفرأزاللا:نيهكاوارتقاعوجلالي

".)أ،ت(:)بعزتي)1(في

."خطاياه":(،عظ،)بفي(2)

عنه.اللهرضيامامةابيقول!منعليهأقفلم)3(

2(،0)275533(/11)جامعهفيمعمرأخرجه:قلابةأبيعنانهلمشهورو

تابعي.قلابةوأبووغيرهما،(401)5الزهدفيالمباركوابن

مرفوعا.عليهأقفلم()4

وعزاه(1/534)الجهميةتلبيسبيانفيتيميةابنالاسلامشيخذكرهوقد

.الترمذيمطبوعةفيأجدهولم.للترمذي

فقط.()ظمن"عن"دزاج:قوله(5)

039()مسندهفيحميدبنوعبد(،1)1237رقم337(/)17أحمداخرجه)6(

الأسماءفيوالبيهقي(،)0539913()2/المسندفييعلىوأبو،المنتخب

.-وغيرهم(21)39(2184/)السنةشرحفيوالبغوي)265(،رقملصفات1و
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4(1)أجمعينعنه!اللهرفيمكلهصالصعابةقول

ابنعنالبكائيحدثنا":مغازيه"فيالأمويسعيدبنيحمىقال

عنالكنديالاجيرد)2(بنسعيدعنسنانبنيزيدحدثني:قالإسحاق

قذكره.الخدريسعيدأبيعنالهيثمأبيعندراجعنلهيعةابنعنطرفمن

الاسودابو:عنهفذكرها،"مكانيوارتفاع":لفظةفيلهيعةابناضطربلكن

إسحاف.بنويحمىالاشيبموسىبنحسن:عنهيذكرهاولمسعيد.بنوقتيبة

وارتفاع"يذكرولمفذكرهبهلهيثمابيأعندراجعنلحارثابنعمروورواه-

".نيمكا

)7672(.92(40/)المستدركفيلحاكماأخرجه

بناللهعبدوتخاليطأوهاممنوهي،محفوظةغيراللفظةهذهأنعلىيدلوهذا

لهيعة.

المطلبمولىعمروبيأبنعمروعنالهادبنيزيدعنسعدبنالليثورواه-

."نيمكاوارتفاع"يذكرلمو،فذكرهالخدريسعيدبيأعن

الاوسطفينيوالطبرا(،1))13367(،44211)34(4/)17حمدأأخرجه

فييعلىوأبو(،)9177رقم(0061)3/الدعاءوفي)8788(،284()6/

وغيرهم.(13)4/الحليةفينعيموأبو(،1)273مسنده

عمرووكان،الخدريسعيدبيأمنعمروسماعيعلملالكن،ثقاتورجاله

منيسمعولم،مالكبنأنسمنسمعا.لتابعينصغارمنوهو،مراسيلصاحب

.الأشعريموسىبي

فقط.)ظ(من(1)

الاجرد"."(:ظ،ب)ا،في2()
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:قالعنهاللهرضيعميرةبنعديعن)1(الكنديقيسبنالعرس

هوفإذا"فيها:وقال-طويلةقصةفذكر-!لمجوالنبيلىإمهاجراخرجت

السماءفيإلههمأنويزعمون،وجوههمعلىيسجدونمعهومن

")2(.وتبعتهفاسلمت

:)3(تعالىاللهرحمهصالتابعينقوالأذكر

الله:رحمهمسروققال

اللهرضيعائشةعنحدثإذامسروقكان4(:الاقمر)بنعليقال

اللهحبيبحبيبةعنها،اللهرضيالصديقبنتالصديقةحدثتني":قالعنها،

")5(.سمواتسبعفوقمنالمبرأة!!يو،

)ت(.منسقطهناإلى"سنانبنيزيدحدثني":قولهمن)1(

طريق:من)7(رقم97(78،)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه)2(

مطولأهبهالاموي

325(./1)لعلو([.غريبحديث"هذا:الذهبيقال

".عنهماللهرضي"(:)طفي)3(

".الارقم"(:)ظفي4()

وابن2(،482،94)2/والتفريقلجمحاأوهامموضحفيلخطيباأخرجه()5

)68(.رقم(،016)ص/العلوصفةإثباتفيقدامة

مثله.فذكربهالاقمربنعليعنلجرارامسعودبيأ:طريقمن

لحديث.امتروكالمساور،بيأبنالاعلىعبدهولجرارامسعودأبو:قلت

بلفط:بهالاقمربنعليعنجحادةبنمحمد:تابعهبلبهيتفردلمأنهإلا
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تعالى:اللهرحمهعكرمةب[28ق]ظ/قول

ابيحدثني:قال،لحكمابنإبراهيمحدثنا:شبيببنسلمةقال

في)1(مثلهعلىمستلقرجلبينما:قال،تعالىاللهرحمهعكرمةعن

ياذناللهأنب[-لو27]ب/ق)2(شفتيهيحركلم-نفسهفيفقال،لجنةا

قابضينجنتهابوابعلىوالملائكةإلايعلمفلم،لجنةافيلزرعتلي

لكيقول:لهفقالواقاعدا،فاستوى.عليكسلام:فيقولون،أكفهمعلى

يقولالبذر،هذامعنابعثوقد،علمتهقدنفسكفيشيئاتمنيتربك

".اللهحبيبحبيبة،الصديقبنت،سماواتسبعقوقمنالمبرأةالبريئةحدثتني

5(.114)(181)4/الاوسطفيالطبرانيأخرجه

عنالضحىبيأعنثابتبيأبنوحبيبمرةبنوعمروالأعمش:ورواه-

".سماواتسبعفوقمن"يذكرولمفذكرهمسروق

عبد)روايةالعللفيأحمدوالامام66(،/01)الطبقاتفيسعدابنأخرجه

،(2901)93(21/)الأوسطفيلمنذراوابن284(،0)رقم(114)2/(الله

وغيرهم.)928((181)23/الكبيرفيوالطبراني

صحيح.وسنده

يقلولم،فذكره..مسروقكان:قالالشعبيعامرعنالحباببنشعيبورواه-

".سماواتسبعفوق"من

أماليهفيسمعونوابن92(،0)رقم(181)23/الكبيرفيالطبرانياخرجه

صحيح.وسنده64(،/01)سعدوابن)67(،

592(.4/)النهايةانظر:.الفراشوهو،مثالجمع(1)

كذا!:"يحرك"علىالناسخوكتب(،)ظمنسقط)2(
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لجبالاأمثالفخرج،وخلفهيديهوبينوشمالايمينافالقىابذر.(:لك)1

،آدمابنياكل:عرشهفوقمن)2(الربلهفقالوزاد،تمنىكانماعلى

)3(."يشبعلاآدمابنفإن

تعالى:اللهرحمهقتادةقولى

حدثناهلالأبوحدثناإسماعيلبنموسىأخبرنا:الدارميقال

فيونحنالسماءفيأنتربيا":إسرائيلبنوقالت:قالقتادة

رضيتإذا":قال؟وغضبكرضاكنعرفنلنافكيفالار!ر،

عليكماستعملتغضبتوإذا،خياركمعليكماستعملتعنكما4(

)5(."شرار!م

(فقطه)مط)1(من

خطا.وهو،(يوبأ":(ب)في(2)

العلوصفةإثباتفيقدامةوابنمطولا،334()3/الحليةفينعيمأبوأخرجه)3(

)96(.رقم

جدا.ضعيف:العدنيالحاسمبنإبراهيم:وفيه

598(./1)العلو."بذاكليسإسناده":الذهبيقالولهذا

"."عليكم(:ت)1،في(4)

)87(.رقم(،94)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه)5(

".قتادةعنثابت"هذا:الذهبيقال
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تعالى:اللهرحمهالتيميسليمانقول

قال)1(:معروفبنهارونحدئنا":تاريخه"فيخيثمةأبيابنقال

أينسئلتلو:قالالتيميسليمانعنالتيميصدقةعنضمرةحدئنا

)2(.السماء"في:لقلت؟الله

تعالى:اللهرحمهالأحباركعبقول

هلالأبيبنسعيدعنيزيدبنخالدحدئنيسعد:بنالليثقال

فيوهوكعبارجلأتى:قاليساربنعطاءعنحدثهأسلمبنزيدأن

فقال،قولهالقومفأعظمالجبار؟عنحدئنيإسحاقبايا:فقالنفر،

ثمعلما،ازدادعالماكانوإن،تعلمجاهلاكانفان،الرجلدعوا:كعب

ثم،مثلهنالارضومنسمواتسبعخلقاللهأنأخبرك:كعبقال

مثلوكثفهن،والارضالدنياالسماءبينكماسمائينكلبينماجعل

)أ،ظ(.)1(من

عن:تعليقا64()رقم25(،4،2)ص/العبادافعالخلقفيالبخاريأخرجه2()

مطولا.بهضمرة

إثباتفيقدامةبن1و671(،)رقمالاعتقادأصولشرحفياللالكائيخرجهو

)75(.رقم(،651)ص/العلوصفة

.فذكرهبهمعروفبنهارونعنخيثمةابيابنطريقمن

صحيح.وسنده
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")1(.فوقهعليهفاستوىالعرشرفعثم،ذلك

يزيدبنيونسعنالامويصفوانابواخبرناحماد:بننعيموقال

:التوراةفياللهقال:قالكعبعنالمسيببنسعيدعنالزهريعن

ادبرعرشيعلىناو،خلقيجميعفوقوعرشي،عباديفوقالله"انا

فيولاسمائيفيعباديأمرمنشيءعلييخفىلا،عباديامور)2(

علمي،منعليهمخفيبمافانبئهم،خلقيكل)3(مرجعليوإ،ارضي

فيالشيخوأبو)88(،رقم(،94)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه(1)

.(234)رقم(6216-201/)العظمة

وزادا،بمثلهبهالليثعنصالحبيأعنكلاهما(سفيانبنويعقوب)الدارمي

الأطيط.فيجملةعليه

)يعني:أبيحدثنا26(:)80(294،394)2/تفسيرهفيحاتمبياابنوأخرجه

بيأبنسعيدعنيزيدبنخالدعنالليثعنصالحأبيعن(الرازيحاتمأبا

يذكرولممطولا،مثلهفذكرفقالالعلو:ذكركعباأنغفرةمولىعمرعنهلال

الاطيط.:جملة

سمئبل؛بمتهمهووما،لئنوهصالحوأبو،نظيفوالإسناد...":الذهبيقال

865(./1)العلو"الحفظ

ضعيف.غفرةمولىوعمر:قلت

سيأتي.كماالمؤلفإسنادهصخحوالاثر

(.)بمنسقط)2(

ت(.)أ،من)3(
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بعقابي")1(.شئتمنواعاقببمغفرتي،منهمشئتلمناغفر

تعالى:اللهرحمهمقاتلقول

بنبكير)2(عن":والصفاتأ[92]ظ/قالاسماء"فيالبيهقيذكر

عزقولهفي-اعلموالله-أ[28ق]ب/بلغنا:[]قالمقاتلعنمعروف

:الأول3[،]الحديد/الاية(000وائباطنوالطهروالأخرالأول>هو:وجل

والباطن:شيء،كلفوقوالظاهر:شيء،كلبعدوالاخر:شيء،كلقبل

شيء")3(.كلمنأقرب

شئبكلوهو،عرشهفوقوهو،وقدرتهبعلمهالقرب:يعنيوانما

عليم.

[7/]المجادلمعهز(هو>إلا:لىتعاقولهفي:عنهالإسنادوبهذا

نجواهم،فيعلم(عليئ!ثئءبكلالئه!ان:قولهوذلك)4(،بعلمه:يقول

نعيمأبوطريقهومن2(،44)رقم626(25،62/)العظمةفيالشيخابوأخرجه(1)

به.حمادبننعيمطريقمن7()6/الحليةفي

تي.سياكمالمؤلفواوالذهبيالدينناصرابنإسنادهصخحوالاثر

خطا.وهوبكر""(:ظ،)بفي2()

خالدسندهوفي19(،0)رقم342()2/والصفاتالأسماءفيالبيهقيأخرجه)3(

والتعديللجرحا.مجهول:الرازيحاتمابوفيهقالاليشكريصالحبنيزيدابن

47(11).

".علمه"(:ظ،ب)أ،في(4)
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عرشهفوقوهوشيء،بكلالقيامةيومينبئهمثم،كلامهمويسمع

")1(.معهموعلمه

تعالى:اللهرحمهالضحاكقول

مني!وت>ماعنهحيانبنمقابرعنمعروفبنبكير)2(روى

هو":قال.الاية0(.0هوسادسهمإلاخسةولارابعهمهوالاثنثةبخوئ

")3(.معهموعلمهالعرشعلىوجلعزالله

جملة:التابعينقول

والتابعونكنا:قالالاوزاعيلىإصحيحباسنادالبيهقيروى

السنةوردتبماونؤمن،عرشهفوقذكرهلىتعااللهإن:نقولمتوافرون

)5(.صفاتهمنبه)4(

السابقة.العلةوفيه19(0)البيهقياخرجه(1)

خطا.وهوبكر""(:)تفي)2(

263(،)ص/المسائلفيداودوأبو)295(،السنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه)3(

والبيهقي(،913)7/التمهيدفيالبرعبدوابن(،12)28/تفسيرهفيوالطبري

وغيرهم.(09)9رقموالصفاتالاسماءفي

عبدبنعمروأبو،بطةابناللهعبدوأبو،العسالأحمدأبوأخرجه":الذهبيقال

32(.)6رقم(1/189)العلو"إمامثقةومقاتل،جيدةبأسانيدالبر

والتأخير.التقديملىإإشارة()معلامةعليهاالناسخووضع"السنه"به)أ(:في(4)

في-نيلجورقاوا)865(،رقم3(240/)والصفاتالاسماءفيالبيهقيأخرجه()5
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جهم،ظهوربعدهذاالاوزاعيقالوانما":الإسلامشيخقال

الناسليعرف،لصفاتهوالنافي،عرشهفوقوجلعزاللهلكونالمنكر

")1(.قولهبخلافكانالسلفمذهبان

والتابعينالصحابة.علماء..":التمهيد""فيالبرعبدبنعمرأبووقال

من>ماينبون:لىتعاقولهتأويلفيقالواالتأويل؛عنهمحملالذين

علىهو7[:/]المجادلة(...سهمهوسادإلاهورابعهرولانهسةلاإثنمةنجوئ

)3(.به)2("يحتجأحدذلكفيخالفهموما،مكانكلفيوعلمهالعرش

تعالى:اللهرحمهالبصريالحسنقول

شيءليس":قاللىتعااللهرحمهالحسنعنليالهذبكرأبوروى

سبعةربهوبينوبينه،إسرافيلمنإليهأقربالخلقمنربكعند

ورأسههؤلاء،دونواسرافيل،عامخمسمائةمسيرةحجابكل،حجب

)73(.رقم8(1/0)لمناكيرواالاباطيل

تلبيسبيانانظر:"صحيح"إسناده:لذهبي1وتيميةابنالاسلامشيخوقال

27(.1/0)الجهمية

.فذكرهجيد"بسندالبيهقي"وأخرجحجر:ابنوقال

.(604/)13الباريوفتح(،1/181،821)لحفاظاوتذكرة(،262)6/التعارضثرء:انظر

93(.)5/الفتاوىمجموعفيكما-الحمويةالفتوىانظر:(1)

"."بقوله!(:)أ،تفي)2(

.(138،913)7/التمهيدانظر:)3(
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")1(.السابعةتخومفيورجلاهالعرشتحت

تعالى:اللهرحمهديناربنمالكقول

حدثناقالاوهارونزيادأبيبناللهعبدحدثنا:السراجالعباسأبوذكر

الصديقينإن":يقولديناربنمالكسمعت:قالجعفر،حدثنا:قالسيار

خذوا"،":يقولثم"،الاخرةلىإقلوبهمطربتالقرانعليهمقرئإذا

وكان)3(،عرشهفوقمنالصادققوللىإاسمعوا":ويقولفيقرأون)2(

ادمابن"الاثر:هذاب[28ق]ب/يذكرونالسلفمنوغيرهديناربنمالك

وتتبغض،بالنعمإليك4(تحبب)وا،لي!صاعدوشرك،نازلإليكخيري

07(.)رقم(،161،162)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه(1)

.فذكرهلحسناعنالهذليبكرأبيعنبشربنإسحاق:طريقمن

خالدبنمسلمفرواه-،إسنادهفيخولفوقد،بالكذبمتهمبشر:بنواسحاق

مطولا.فذكره:قالليالهذبكرأبيعنالزنجي

)278(.رقم687(686،)2/العظمةفيالاصبهانيالشيخأبواخرجه

2(.19)رقم87(20/)العلو"واهبكرأبو":الذهبيقال،بالصوابأشبهوهذا:قلت

بالراي.يعلملاممالكنه؛قولهمنلانهيضرهلاهذا:قلت

فيقرأ"."العلو:صفةإثباتلحليةافي)2(

العلوصفةإثباتفيقدامةوابن358(،)2/لحليةافينعيمأبوأخرجه)3(

به.السراجالعباسأبيطريقمن71()رقم(،621)ص/

لين.فيهالعتزيحاتمبنسيارفيه:قلت

"فاتحيب".)ظ(:في)4(
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)2(."قبيحبعملمنكليإ1(عرج)قدكريمملكيزالولا،بالمعاصيليإ

مالكشيخب[92ق]ظ/اللهرحمهالرحمنعبدبيأبنربيعةقول

تعالى:اللهرحمهأنسابن

قولهعنربيعةسئل:قالعيينةابنعنأبيهعنادمبنيحىقال

:قال؟استوىكيف5[،]طه/(ستوىالعرشعلى!الرحمق:لىتعا

الرسالة،لىتعااللهومن،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء

")3(.التصديقوعلينا،البلاعع!ي!الرسولوعلى

عرج".قدبدل""يعرج":وصوابه،إالنسخفيكذا(1)

فينعيمبوودينار.بنمالكعن()43رقم"الشكر"فيالدنياأبيابنأخرجه2()

.بنحوهفذكرهه.هالكتببعضفيقراتقالا:منبهبنوهبعن31()4/لحليةا

العلوصفةإثباتفيقدامةابنوعنه)665(رقمالاصولشرحفياللالكائياخرجه)3(

26(.4)6/التعارضدرءفيكماالسنةفيلخلالوا74(،)رقم(1/461)

عيينةابنعنادمبنيحيىعنالقطانيحيىبنمحمدبنأحمدطريقمن

صحيح.وسنده.فذكره

...رجلفسالهربيعةعندكنت:قالعيينةبنسفيانعنبشيربنمحمدورواه

لسؤال1و،واجببهلايمان1و،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء:فقال

)322(.رقم19(1)2/العلوفيالذهبياخرجه"،بدعةعنه

918



)1(:تعالىاللهرحمهالكواءبناللهعبدقول

تاريخه""فيلىتعااللهرحمهعساكرابنالقاسمأبولحافظاذكر

له:فقال،معاويةعلىالكواءبناللهعبدقدم:قالسعدبنهشامعن

:قال.شتىويدبرونمعايقاتلون":قال؟البصرةأهلعنأخبرني

فيوأوقعه)2(،صغيرةفيالناسأنظر:قال؟الكوفةأهلعنفأخبرني

الفتنة،علىالناسأحرص:قال؟المدينةأهلعنفأخبرني:قال.كبيرة

:قال،اكللقمة:قالمصر؟أهلعنفأخبرني:قالعنها.وأعجزهم

عنفأخبرني:قال.مدينتينبينكتاسة:قال؟لجزيرةاأهلعنفأخبرني

فأخبرني:قال.خرزةشيءكلمنفيها،وليدةقلادة:قال؟الموصلأهل

:قالشيئا،فيهمأقوللاالمؤمنينأميرجند:قال؟الشامأهلعن

يحسبونولا،لخالقعصاه)3(ولمخلوقالناسأطوعقال.لتقولن

ساكتا")4(.للسماء

وعاود،الخوارجمذهبعنرجعثم،الخوارجرؤوسمنكان،اليشكريهو(1)

5(.4)9الميزانلسان.عنهاللهرضيطالببيابنعليصحبة

لى.أولمثبتوا،"وأوقفهم"(:)ظفي2()

لىهأولمثبتوا"وأعصاهم":(ع)تفي)3(

.(201)935/27(،/1)تاريخهفيعساكرابنأخرجه()4

شيخعنسعدبنهشامعنالاصمعيعنالمنقرييحىبنزكريا:طريقمن

سعد.بنهشامحدثالذيالشيخإبهاموفيه،فذكره.قدم:قال.حدثه
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تعالى:اللهرحمهص(1)جملةالتابعينتابعبمأقوال

الله:رحمهلمباركابناللهعبدقولذكر

بنعليلىإإسنادباصحوغيرهموالبيهقيلحاكمواالدارميروى

بانهربنانعرف:يقولالمباركبناللهعبدسمعت:قالشقيقبنلحسنا

نقولولا،خلقهمنبائن)2(،استوىالعرشعلى،سمواتسبعفوق

")3(.الجهميةقالتكما

السابعةالسماءفي:قالربنا؟نعرفكيف:قلت"اخر:لفظوفي

")4(.الجهميةقالتكمانقولولا،عرشهعلى

بنعليحدئناالبزارالصباجبنالحسنحدئنا:الدارميقال

ربنا؟نعرفكيف:لهقيل:قال،المباركابنعنشقيقبنلحسنا

)ظ(.في)1(ليس

)ظ(.من)2(سقط

أفعالخلقفيلبخاري1و)895(،)22(،رقمالسنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه)3(

وفي(،1)62رقمالجهميةعلىالردفيوالدارميتعليقا،(51)ص/العباد

صحيح.وسنده)33(.رقمالمريسيبشرعلىالنقض

القيم.بن1ووالذهبيتيميةابنالاسلامشيخ:صححهلأثر1و

9(.0)2رقم335()2/لصفات1والاسماءفيالبيهقيأخرجه(4)

أيضا.صحيحوسنده.بحد"واللهإي:قالبحد؟:قلت"وزاد:

191



منبائن>1(العرشا[92ق]ب/علىالسابعةالسماءفوقبأنه":قال

">2(.حلقه

المباركابنقوليحققومما":الدارميسعيدبنعثمانالامامقال

قالت:فلماإيمانها،بذلكيمتحن"؟الله"أين:للجارية!يماللهرسولقول

ع!ماللهرسولعنذلكفيوالاثار"،مؤمنةفانها"أعتقها:قالالسماءفي

الدارميساقهاثمذلك*3(.علىللهوالحمدمتظاهرةوالحجج،كثيرة

لى.تعااللهرحمه

عبدأبايا:رجللهقالانهالمباركابنعنخزيمةابنوذكر

لا:فقال،الجهميةعلىأدعوأ[03ق]ظ/ماكثرةمنخفتقدالرحمن

بشيء*4(.ليسالسماءفيالذيإلهكأنيزعمونفانهم،تخف

كلامنحكيأن*5(لنستطيعإنا:قالأنهالمباركابنعنوصج

)ب(.من)1(سقط

)67(.رقم(،9304،)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه)2(

صحيح.وسنده

.(501)ص/تقدملجاريةاوحديث)68(،رقم(،04)ص/لجهميةاعلىالرد:انظر)3(

على)الردالابانةفيبطةوابن2(،)4رقمالسنةفياحمدبناللهعبدأخرجه()4

مبهم.رجلوفيه)328(،رقم(،59)2/(الجهمية

خطا.وهو،"نستطيعلا"(:)بفي()5
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1(.لجهمية)اكلامنحكياننستطيعولاوالنصارىاليهود

تعالى:اللهرحمهالأوزاعيقول

ببغداد،الجوهريعليبنمحمدأخبرني:لحاكمااللهعبدأبوقال

سمعت:قالالمصيميكثيربنمحمدحدثنا،الهيثمبنإبراهيمحدثنا

ذكرهجللىتعااللهإن":نقولمتوافرونوالتابعونكتا:يقولالاوزاعي

")2(.السنةبهوردتبماونؤمن،عرشهفوق

ذكرناهفلذلك،التابعينومذهبمذهبهحكايةفييدخلالاثروهذا

الموضعينهفي

تعالى:اللهرحمهزيدبنحمادقول

بنحمدحدثنا:خزيمةبنإسحاقبنمحمدالائمةإمامقال

:يقولزيدبنحمادسمعت:قالحرببنسليمانحدثنا:قالإبراهيم

رقمالسنةفياحمدبناللهوعبد926(،)ص/أحمدمسائلفيداودابواخرجه(1)

واللفظ)334(،رقم79()2/-الجهميةعلىالرد-الإبانةفيبطةوابن)23(،

فيوليس،""لنستطيعبدلنستجيز"":السنةفياللهعبدعندوجاءداود،لابي

."لنستطيع"لابانةا

صحيح.وسنده

.(186)ص/قريباتقدم()2
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)1(.شيء"السماءفيليسيقولواأنيحاولونإنما"الجهمية

قديحاولونهالجهمية)2(كانتالذيوهذا":الإسلامشيخقال

عصرفيالائمةوكثرةالسنةظهوروكان،منهمالمتأخرونبهصرح

السنةوخفيتالعهدبعدفلما،بهالتصريحوبينبينهميحولأولئك

يحاولونه،سلفهمكانبماالنفاةالجهميةصرحتالائمة)3(وانقرضت

")4(5إظهارهمنيتمكنونولا

عنه:اللهرضيالثوريسفيانقول

ماتن>وهومعكؤ:لىتعاقولهعنالثوريسفيانسألت:معدانقال

عمر)5(.أبوذكره.علمه:قال[4]الحديد/(بهخ

علىالردفيحاتمابيوابن(،14)رقمالسنةفيأحمدبناللهعبداخرجه(1)

علىالرد-الابانةفييطهوابن)352(،079()2/للذهبيالعلوفيكماالجهمية

)932(.رقم59(،)2/-الجهمية

الفتاوىمجموعانطر:.تيميةابنالاسلامشيخصححهوالاثر،صحيحوسنده

/5(183،184).

".كان")ت(:في2()

".وانقرض"ت(:)ا،في)3(

المطبوعة.كتبهفيعليهأقفلم)4(

فيوالبيهقي)795(،السنةفيأحمدبناللهعبدواخرجه(،471)7/التمهيدفي)5(

رقمالاعتقادأصولشرحفيواللالكائي9(،)3480(1)2/والصفاتالاسماء

وغيرهم.67(2)
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تعالى:اللهرحمهجريربنوهبقول

بنوهبسمعت:قال)1(الاوسياللهعبدبوحدثنا:الائرمقال

شيء)2(.السماءفيليسأنهب[92]/قالجهميةيريدإنما:يقولجرير

فييقولزيدبنحمادكانشيءأي:حرببنلسليمانوقلت:قال

)3(.شئالسماءفيليسأنهيريدونإنما:يقولكان:فقال؟الجهمية

4(4عنه!)اللهرفميمالأربعةالأنمةذكراقوال

)5(:روحهاللهقدسحنيفةأبيالامامقول

بنمحمدأبوحدثناالفقيهالحارثبنبكرأبوحدثنا:البيهقيقال

الظاهريةالنسخةفيووقع،"كذا")ب(:ناسخعليهوكتب،النسخجميعفيكذا(1)

المتاخرة:النسخبعضوفي،الانيسي"":قدامةلابنالعلوصفةإثباتلكتاب

الاوسي.اللهعبدأبيترجمةعلىأقفولم"القيسي"

بيأطريقمن84()رقم(،171)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه)2(

مثله.بهثربكر

حمادبنمحمدطريقمن)693(رقم(9301)2/العلوفيالذهبيوأخرجه

السماءفيليسأنهيحاولونفإنهم،جهمورأيإياكم":بلفظجريربنوهبعن

الكفر".إلاهوما،إبليسوحيمنإلاهووماشيء،

صحيح.وسنده)85(رقم(،172)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه)3(

".عنهمالله"رضي(:)ظفيليس)4(

".عنهاللهرضي"ت(:،ب)أ،في)5(
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سمعت:قاليعلىبنيحبىحدثنانصربنجعفربنحمدأخبرناحيان

كنا:يقولعصمةأبامريمأبيبننوجسمعت:يقولحماد)1(بننعيم

جهماتجالسكانتترمذمنامرأةجاءتهإذظهر،ماأولحنيفةأبيعند

له:يقالالمعقولفينظرقدرجلاههناإنلها:فقيل،الكوفةفدخلت

الناستعلمالذيب[03ق]ظ/أنت:فقالتفاتتهفاتيه)2(،حنيفةابو

ثمعنها،فسكت؟تعبدهالذبدإلهكأين؟دينكتركتوقد،المسائل

سبحانهاللهإنكتابا:وضعوقدإليناخرجثميجيبها،لاأيامسبعةمكث

لى:تعااللهقولأرأيت:رجللهفقال.الارضدونالسماءفيلىوتعا

غائب.عنهنتو،معكنيإ:للرجلتكتبكماهو:قال(>وهومعكز

عننفىفيمالىتعااللهرحمهحنيفةأبوأصابفقد*3(:البيهقيقال

الاية،تأويلمنذكروفيما،الارضفيالكونمنوتقدلسلىتعاالله

السماء*4(.فيوجلعزاللهإن:قولهفيالسمعمطلقوتبع

)ظ(.منسقطحماد":بننعيمسمعتقال":قوله)1(

)ظ(.منسقط)2(

"لقد".والصفاتالاسماءفيالبيهقيوعند،النسخجميعفيكذا)3(

9(.0)5رقم338(337،)2/والصفاتالاسماءفيالبيهقياخرجه()4

لحديث.امتروك:مريمبيابننوحوفيه

ماعنهلحكايةاصختإن-اعلموالله-تلكمنومراده":البيهقيقالولهذا

."...ذكرنا
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عندالمشهورالاكبر"الفقه"كتابوفي)1(:الاسلامشيخقال

لحكماالبلخيمطيعأبيعنبالاسنادرووهالذيحنيفةبيأأصحاب

تكفرن)2(لا:فقالالاكبرالفقهعنحنيفةأباسألت:قالاللهعبدابن

عنوتنهى،بالمعروفوتأمر،بهالايمانمنأحداتنفولا،بذنبأحدا

يكنلمخطاكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأنوتعلمالمنكر،

أحداليتواولا!ك!يم،اللهرسولأصحابمنأحدمنتتبرأولا،ليصيبك

لى.تعااللهلىإعنهمااللهرضيوعليعثمانأمرتردوأنأحد،دون

فيالفقهمنخيرالدينفيالاكبر)3(الفقه:اللهرحمهحنيفةأبوقال

يجمعأنمنخيروجلعزربهيعبدكيفالرجليتفقهولان،العلم

الكثير.العلم

الرجل)4(تعلم:قال؟الفقهأفضلعنفأخبرني:قلتمطيعأبوقال

الائمةواختلافلحدود،وا،والسننأ[03ق]ب/والشرائع،الإيمان

له:فقلت-:قالثمالقدرفيمسائلذكرثمالايمانفيمسائلوذكر-

أناسذلكعلىفيتبعهالمنكر،عنوينهى،بالمعروفيأمرفيمنتقولفما

تيمية.ابن:يعني()1

نكفر".لا"ظ(:ت،)أ،في)2(

ب(.)أ،منسقط)3(

"."يتعلمت(:)ب،وفي"،يعلم")ظ(:في)4(
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اللهمروقدولم:قلتلا.:قالذلك؟ترىهللجماعةامن)1(فيخرج

عنوالنهيبالمعروفبالامروسلموالهعليهاللهصلىورسولهلىتعا

مماأكثريفسدونمالكنكذلكهو)2(:قال؟واجبةفريضةوهوالمنكر

قتالفيالكلاموذكر-لحراماواستحلالالدماءسفكمن،يصلحون

ربيأعرفلا:قالومن:حنيفةأبوقال-:قالأنلىإوالبغاةالخوارج

على>الرحمن:يقوللىتعااللهلانكفر،فقدالارضفيامالسماءفي

:قالفإن:قلت)3(سمواتسبعفوقوعرشه5[،]طه/(آشتوىالعرش

فيأمالسماءفيالعرثرأدريلا)4(يقولولكنهالعرثرعلىإنه

فيلىتعالانهالسماء؛فييكونأنأنكرلانهكافر؛هو:قال؟الارض

سفل.منلاأعلىمنيدعىنهوعليينأعلى

أ[31ق]ظ/ربي)5(أعرفلا:يقولعمنحنيفةأباسالت:لفظوفي

العرشعلى!الرحمن:يقولاللهلانكفرقد:قالالأرضفيأوالسماءفي

العرشعلىيقولفانه:قالسمواتسبعفوقوعرشه5[.]طه/<آشتوى

".)أ،ت(:"عن)1(في

كلمةعلى)ظ(ناسخوكتب"فقال"النسخجميعفيوقع،هو":قال":قوله)2(

!"كذا[(:"كذلك"

".سماواته"(:)بفي)3(

(.ب)1،منسقط(4)

".أدريلا"(:)بفي()5
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انكرإذا:قالالسماء،فياوالأرضفيالعرشيدريلاولكنهاستوى

فقدكفر")1(.السماءفيأنه

في)4(الانصاريإسماعيلابو)3(الاسلامشيخعنه)2(هذاوروى

.بإسناده"الفاروق"كتابه

هذاففي":لىتعااللهرحمهأحمد)5(العباسأبوالاسلامشيخقال

الواقفكفرأنه:أصحابهعنداللهرحمهحنيفةأبيعنالمشهورالكلام

يكونفكيف،الارضفيأمالسماءفيربيأعرفلا:يقولالذي

؟الارضفيولاالسماءفيليس:يقولالذيفيالنالجاحدا

[5]طه/<آشتوىاثعرشعلى!الرحمق:لىتعابقولهكفرهعلىواحتج

!الرحمق:لىتعاقولهأنبهذا)6(وبين،سمواتسبعفوقوعرشه:قال

.(4648-)5/تيميةابنالاسلامشيخفتاوىمجموعانظر:(1)

(.)ظمنسقط)2(

.(94)5/بالفتاوىلجملةاهذهوقارن(،ظ،ت،ب)ا،منسقط)3(

ويسمىبهراة،السنةاهلإمامكان،الحنبليالهرويعليبنمحمدبناللهعبدهو)4(

الاشعرية،علىشديذاوكان،وفصاحتهونبلهالعلومفيلتبخرهالعجمخطيب

هـ.481سنةتوفي

2(.472،48)2/الحنابلةطبقات:انظر

(.ظ،)تمن)5(

على".دذ")ب(:في)6(
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نو،العرشفوق(1*السمواتفوقاللهأنيبين(آشتوىالعرشعلى

ثم.العرشفوق*2(بنفسهلىتعااللهأنعلىدلالعرشعلىالاستواء

.الارضفيأوالسماءفيالعرشكونفيتوقفمنبكفرذلكأردف

أعلىفياللهن*3(وب[03]ب/قالسماءفييكونأنأنكرلانه:قال

اعلىفياللهبانواحتج،اسفلمنلاأعلىمنيدعىوأنه،عليين

الحجتين:هاتينمنوكل.أسفلمنلاأعلىمنيدعىوأنه،عليين

فيوجلعزاللهبأنالإقرارعلىمفطورةالقلوبفإن،عقليةفطرية

">4(.أسفلمنلاأعلىمنيدعىأنهوعلىالعلو،

،الرازياللهعبيدبنوهشاميوسفكأبيبعدهمنأصحابهوكذلك

اللهعبيدبنهشامأنبإسنادهما:الاسلاموشيخحاتمأبيابنروىكما

،فتابالتجهمفيرجلاحبس-الريقاضيالحسنبنمحمدصاحب-

هشامفامتحنه،التوبةعلىللهالحمد:فقالليمتحنه،هشاملىإبهفجيء

اللهأنأشهد:فقال؟خلقهمنبائنعرشهعلىاللهأنأتشهد*ه(:فقال

".السماواتسبع")أ(:في(1)

فوقت1السماو"فوق:قوله()بمنسقطوقد"،نفسه"(:ظ،ت،)بفي2()

".لىتعااللهأنعلىدذالاستواءوان،العرش

"."لان:الفتاوىفي)3(

5(48،94)5/الفتاوىمجموعانظر:(4)

"تشهد".(:)ظفي(5)
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لمفانهلحبسالىإردوه:فقال،خلقهمنبائنمادريولا،عرشهعلى

يتب")1(.

لحديث.اأهلأقوالعندالطحاويقولتيوسيا

عنه:اللهرضيأنسبنمالكلهجرةادارإمامقول

بنمحمدبناللهعبدأخبرناالتمهيد:فيالبرعبدبنعمرأبوذكر

:قال،مالكبن)2(حمدانبنجعفربناحمدحدئنا:قالالمؤمنعبد

)3(سريجحدثنا:قالأبيحدثني:قالحنبلبناحمدبناللهعبدحدثنا

فيالله:أنسبنمالكقال:قالنافعبناللهعبدحدئنا:قالالنعمانابن

لمالك:وقيل:قال)4(.مكانمنهيخلولا،مكانكلفيوعلمهالسماء،

اللهرحمهمالكفقال؟استوىكيف5[9/]طه(آستوئالعرشعلى>الرحمق

بدعة،هذاعنوسؤالك،مجهولةوكيفيته،معقولاستواوه":لىتعا

ودرء(،1/691)الجهميةتلبيسببيانوقارن(،94)5/الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(6/591)التعارض

".عمرانبن"(:)بفي(2)

خطا.وهو،"شريج"النسخجميعفي)3(

".مكانمنهيخلو"لا)ب(:منسقط)4(
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.(1سوء")رجلواراك

.بعدهمنمالكأصحابأئمةوكذلك

وهو-الفقهاء"سير"كتابفي)2(الطليطليإبراهيمبنيحىقال

عنحبيببنالملكعبدب[31]ظ/قحدثني-:العلمغزيرجليلكتاب

:قالإبراهيمعنالاعمشعنالثوريعنالمغيرةبن)3(اللهعبد

الله:يقولونوكانواالدهر،خيبةيا:الرجلقوليكرهونكانوا

وانما(،)4للهأنفيرغم:الرجلقوليكرهونوكانوا.الدهرهو

.(381)7/التمهيد:انظر(1)

حمدأمسائلفيداودوابو(،11)رقمالسنةفيأحمدبناللهعبد:أخرجهوالأثر

شرحفيواللالكائي)398(،رقمالتوحيدفيمندةابن:طريقهمن263(،)ص/

.()673رقمالاعتقاداصول

الاستواء.فيالاخرالكلاميذكرواولم،الاولالكلامذكرواكلهم

بالاندلس،العلموطلبطليطلةأهلمن،"مزينبابن"المعروفزكريابوهو()2

متقنوكان،وحبيبومطرفالقعنبيمنالموطافسمعالمشرقلىإرحل

منفافقهمزينبنابراهيمبنيحيىأما:لبابةبنعمربنمحمدقال،الحفط

هـ.952سنةتوفيالموطا،تفسيرله،وأصحابهمالكعلمفيصدرارأيت

الاندلسعلماءوتاريخ(،594)رقمللخشنيوالمحدثينالفقهاءأخبارانظر:

.(51)58رقمالفرضيلابن

(.)طمنسقط"اللهعبدعن":قوله)3(

(5)بمنسقط"للهانفي":قوله()4
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علىتمهخاوالذيلا:الرجلقوليكرهونوكانواالكافر.أنف)1(يرغم

والله:الرجلقوليكرهونوكانواالكافر.فمعلىيختموانما،فمي

".مكانبكلاللهإنأوكان،حيث

علمهدر131[ق]ب/بدر،عرشهعلىمستورر)2(:أصبغبر

واحاطته)3(.

وأفقههم.مالكأصحابأجلمنصبغو

الطلمنكي)4(:عمروأبيقولذكر

النسخ.باقيمنوالمثبت،"رغم"(:)ظفي(1)

،الورعالفقيهلمالعا،المصرياللهعبدأبوالامويالقرشيسعيدبنالفرجابنهو()2

برأيكلهماللهخلقأعلممنكان:معينبنيحيىقال،سنةصاحبثقةكان

هـ.522سعةتوفيفيها،خالفهومن،مالكقالهامتى،مسالةمسألةيعرفها:مالك

3(.370-40)3/للمزيالكمالتهذيبانظر:

.(18/)13داودأبيسننتهذيبفيالمؤلفذكره)3(

وعلومه،القرانفيإماماكان،الاندلسيالمعافرياللهعبدبنمحمدبنأحمدهو()4

فيها،إمامالها،جامعاللسننحافظاوكانورجالهوعلومهلحديثباعنايةوله

لهم،قامعا،والبدعالاهواءأهلعلىمجرداسيفاوكان،الدياناتبأصولعارفا

الموطأوفضائل،وإعرابهالقرآنتفسيرفيمؤلفاتله،اللهذاتفيشديدا

هـ924سنةفيتو،ذلكوغيرالدياناتأصولفيورسالة،ورجاله

.()56رقم(،101،201)ص/فرحونلابنالمذهبالديباجانظر:
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علىالسنةأهلمنالمسلمونجمعأ")1(:الاصولفيكتابهفيقال

".بذاتهعرشهعلىاستوىاللهأن

علىاللهأنعلىالسنةاهلجمعأ"أيضا:الكتابهذافيوقال

مالكعن)3(بسندهساقثم-المجازعلىلا)2(الحقيقةعلىالعرش

:الكتابهذافيقالثم"مكانكلفيوعلمهالسماء،فيالله":قوله

>وهو:لىتعاقولهمعنىأنعلىالسنةأهلمنالمسلمونجمعوأ"

علمه،ذلكان:القرانمنذلكونحو4[،لحديد/]1<مابهمتمتنمعكل

فيلفظههذاشاء"كينسعرشهعلىمستو،بذاتهالسمواتفوقاللهنو

)4(.كتابه

امامالبرعبدبنعمرأبيالحافظالاماملمغربابخاريقولذكر

تعالى:اللهرحمهزمانهفيالسنة

عن:شهابلابنالثامنلحديثاشرحفيالتمهيد""كتابهفيقال

والهعليهاللهصلىالنييعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنسلمةأبي

درءفيتيميةابنالاسلامشيخذلكذكركما"الاصولمعرفةلىإالوصول"هو(1)

هنا.المؤلفذكرهماكتابهعنونقل2(،052،15)6/والنقلالعقلتعارض

".حقيقته")ب(:في2()

".سنده"ت(:)أ،في)3(

خطا.وهي"لفظهوهذا"بدل"القصةوهذه")ب(:في(4)
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الليلتلثيبقىحينالدنياسماءإلىليلةكلربناينزل":قالوسلم

من؟فاعليهيسالنيمن؟لهفاستجيبيدعونيمن:فيقولالاخر،

."؟لهفاغفريستغفرني

اهليختلفلاالاسناد،صحيح،النقلجهةمنثابتحديثهذا

...صحتهفيالحديث

فوقمنالعرشعلىالسماءفيوعلاجلاللهأنعلىدليلوفيه

المعتزلةعلىحجتهموهو،لجماعةاقالتكما،سمواتسبع

والدليل،العرشعلىوليسمكانكلفياللهإن:قولهمفيلجهميةوا

على>الرحمق:لىتعاقولهذلك،فيلحقااهلقالهماصحة)1(على

5[.]طه/(آشتوئالعرش

.[4/]السجدة<ولاشفيعمنولز-دونهمنلكممالعرشىاعلىآستوئ>ث!:وقوله

.[11]فصدت/(دظنوهيال!تبماإلىآستوئثم>:لىتعاوقوله

.[42]الاسراء/(سبيلأالصشذىإكلاشغوأ!إصا:لىتعاوقوله

.[01]فاطر/(اللياذريقحعد!ماليه)2(:اسمهتباركوقوله

.[431]الاعراف/(للجبلرئه،تجلى>فلما:لىتعاوقوله

)ب(.من)1(سقط

)أ،ب،ت،ع(.في)2(ليس
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.[61/]الملك<لأرضابكميخسفأنالسم!فيمنأمنمهمي:لىتعاوقوله

العلو.منوهذا[،1/]الاعلى<لأعلىارئكأشم>سبح:وقال

(و>ااببيرا!عال255[،]البقرة/(اتعظيصلعلى>ا:قولهوكذلك

منرئهميخانونو>[،51]غانر/(ذوائعرشالدربختو>رفيع9[،]الرعد/

اسفل.إنهيقوللجهميوا5[،0]النحل/<فؤقهم

ثؤب[31]ب/قالارضالىالسمآمفيدبرا،فر>:ذكرهجلوقال

5[./]السجدة(إلتهيعبئ

4[.]المعارج/<)1(إلتهوآلر،حالمليه!ة>تغرج:وقوله

55[./عمران]ال(...إليورافعكمتوبد!إني:لعيسىوقال

]النساء/158[.<ليهللهرفعه>بل:وقال

.38[/]فصدت(لنهارواليلبالهيسبحونعندرفيلذين>فا:لوقا

لملعة!تغرجالمعارجذيالتهمف!له-دا>لئس:وقال

الصعود.هووالعروج[،2-4]المعارج/<لثهإوالر،ح

علىمنفمعناه[،16/]الملك(لئممافيمنأمنم!وه:لىتعاقولهماو

(.ظ،ت)أ،منالايةهذه(1)
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قولهلىإترىألا،على:بمعنىفيتكونوقد،العرشعلىيعنيالسماء

قولهوكذلك،الارضعلىأي2[لتوبة/]<لأض!في>فسيحوا:لىتعا

قولهيعضدهكلهوهذا71[،]طه/(فخلأجذخفى>ولاصثنيهئم:لىتعا

ممامثلهكانوما4[.لمعارج/]<إلئهوألروحادليه!ة>تعرج:لىتعا

قولإبطالفيواضحاتكلهاالاياتوهذه،البابهذافيالاياتمنتلونا

المعتزلة.

:استوىتأويلفيوقولهمالاستواءفيالمجازادعاؤهمماو

اللغةفيالاستيلاءومعنى،اللغةفيظاهرغيرلانهلهمعنىفلا،استولى

الصمد.الواحدوهوأحد)1(،يغالبهلالىتعاوالله،المغالبة

بهأريدأنهالامةتتفقحتى،حقيقتهعلىيحملانالكلامحقومن

ذلك،علىإلالىتعاربنامنإليناأنزلمااتباعلىإسبيللاإذالمجاز،

لمما؛وجوههمنلاطهروالاشهرعلىوجلعزاللهكلاميوجهوإنما

ثبتمامدعلكلالمجازادعاءساغولو،التسليملهيجبماذلكمنيمنع

معهودمنالعربتفهمهبماإلايخاطبأناللهوجلالعباداتمنشيء

اللغةفيمعلوموالاستواء،السامعينعندمعناهيصحمما)2(مخاطباتها؛

فيه.والتمكنلاستقراروالشيءعلىوالارتفاعالعلووهو:،مفهوم

.أحد"يعلوهولايغالبهلا"التمهيد:في(1)

بما"."(:)بفي)2(
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علا.":قال(آشتوئالعرشعلى>الرحمن:قولهفي()1عبيدةابوقال

")2(.البيتفوقواستويت،الدابةفوقاستويت:العربوتقول:قال

أنئبلغ>ولما:لىتعابقولهواحتجاستقر،اى:استوى:غيرهوقال

مزيد.شبابهفييكنفلمواستقر،شبابهانتهى:ي[14]القصص/<واشتوي

اللهخاطبناوبهذاالعلو،فيالاستقراروالاستواء:البر:عبدابنقال

إذارئبئنعمةتذكرواثمظهوؤ+عكلنتا>:فقالكتابهفيتعالى

]الزخرف/13[.(علحهاشتويتم

.[44]هود/(الجودئعلىسحو!>و:لىتعاوقال

28[.]المؤمنون/(الفلكعلىمعكومنانتآشتوتب>فإذا:لىتعاوقال

أ[32ق]ب/الشاعر:وقال

قفرةبفيفاءماءفاوردتهم

)4(فاستوىاليمانيالنجمحلق)3(وقد

هـ.012سنةتوفي،"القرانمجاز"كتابصاحبالتيميالمثنىبنمعمرهو(1)

.بنحوه(251/)لقرانامجاز:انظر(2)

."خلق":(ت،)بفي)3(

"وصبحتهم":وفيهلأحد،ينسبهولم5(،60)ص/احمدبنلخليلالعينانطر)4(

.""فاوردتهمبدل
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لي.يستولاالنجملاناستولىاحدفيهيتاولانيجوزلاوهذا

الديانةعلمفيجليلامأموناثقةوكان-شميلبنالنضرذكروقد

ربيعةأباأتيت:قال-لخليلباوحسبك-لخليلاحدثني:قال-واللغة

فردفسلمنا،سطحعلىهوفاذا-رأيتماأعلممنوكان-الاعرابي)1(

فقال.قالماندرولممتحيرينفبقينااستووا.لنا)2(:وقال،السلامعلينا

الله:قولمنهو:الخليلفقالترتفعواأنأمركمإنه:جنبهلىإأعرابيلنا

".إليهفصعدنا[11]فصدت/(دخانوهيالسبماإلياشتوي+ثم>

الواسطيداودبناللهعبد:يرويهبحديثمنهمنزع)4(منوأماقال)3(:

أبيهعنمجاهدبنالوهابعبدعنب[32ق]ظ/الصمدعبدبنإبراهيمعن

<اشتوىالعرشعلى!هالرحمن:لىتعاقولهفيعنهمااللهرضيعباسابنعن

.مكانمنهيخلوفلابريتهجميععلىاستولىقال)5(:

عنهما،اللهرضيعباسابنعلىمنكر)6(حديثهذاأن:لجوابفا

وعبدالوهابالواسطيداودبناللهعبدفأماوضعفاء،مجهولونونقلته

ترجمته.علىاقفلم()1

(.ظ)ب،:منسقط)2(

)ب(.منسقط)3(

خطا.وهو"نوع")ب(:في)4(

على"."ت(:)ا،في)5(

لى.أولمثبتوا،"لحديثا":(،عت،ب)أ،في()6
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،يعرفلامجهولالصمد:عبدبنوابراهيمفضعيفان،مجاهد:ابن

بمثلالاحتجاجلهميسوغفكيف،العدولالاحادأخباريقبلونلاوهم

وتعالىسبحانهاللهسمعواأمانصفوا،وعقلوالوالحديثمنهذا

الأستنب!أتلعىلعلىصزحالىائنيخهمنفرغونودال>:يقول(1حيث)

36،37[نحذب!<]غافر/لأظنهوإنيموسىإلةإلىفاطلعالسعاوا!أسبب

السماء،فيإلهي:يقولكانوالسلامالصلاةعليهموسىانعلىفدل

كاذبا.يطنهوفرعون

الشاعر:وقال

موحدفردالعرشفوقهوومنقدرهلخلقايقدرلامنفسبحان

وتسجدالوجوهتعنولعزتهمهيمنالسماءعرشعلىمليك

وصففييقولوفيه)2(،الصلتأبيبنلأميةالشعروهذا

الملائكة:

ويمجدفوقهربايعظمرأسهالدهريرفعلاوساجدهم

الأرضوفىالةالسم!في>وهوالذى:لىتعابقولهاحتجوافان:قال

لسمؤت[ب32ق]ب/فىآللهوهو>:لىتعاوبقوله84[،/]الزخرفإلةرو(

)ب(.في)1(ليس

.(92/ص)نهديوانظرا(2)
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إلاثنثةبخوىمني!وت>ما:لىتعاوبقوله]الانعام/3[،(الأزضوفي

بنفسهمكانكلفيسبحانهاللهانوزعموا7[/]المجادلةرابعهؤ(هو

.جدهلىوتعا1()اسمهتبارك،وذاته

فيليسأنهالامةسائروبينوبينكمبينناخلافلا:لهمقيل

المعنىعلىالاياتهذهحملفوجب،بذاتهالسماءدونالارض

اهلمنمعبودإلهالسماءفيانهوذلك،عليه)2(المجمعالصحيح

العلمأهلقالوكذا،الارضأهلمنمعبودإلهالارضوفيالسماء،

فيفالاختلاف،العرنرعلىأنهيشهدالتنزيلهذاوظاهربالتفسير،

الايةفيقولهوأماالطاهر،ساعدهمنبهالناسوأسعد،ساقطذلك

بانهالمرادانبينقدوالاتفاقفالاجماع(إلةروالأرضرر>وفى:الأخرى

قاطع.فانههذافتدبر.الارضاهلمنمعبود

السمواتفوقالعرثنعلىوجلعزانهفيايضالحجةاومن

أمركربهمإذا)3(والعجمالعربمنجمعينأالموحدينأن:السبع

)4(ا.
رافعينيهمايدونصبواالسماء،لىإوجوههمرفعواشدةبهمولزدت

"كذا".:الناسخعليهاوكتب"اسمه"بدل"الله")ظ(:فيووقيع)ب(،منسقط(1)

".المجتمع"(:مط،ع،ت،ب)أ،في)2(

".والعربالعجم"من)ب(:في)3(

."نزلتأو":(ب،)افي(4)
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وهذا.لىوتعاتباركربهماللهيستغيثونالسماء،لىإبهامشيرينلها

من)2(أكثرلىإفيهيحتاجأنمن)1(والعامةالخاصةعندوأعرفأشهر

أنكرهولاأحد،عليه)3(يوقفهملمأ[33ق]ظ/اضطرارلانه؛حكايته

كانتإنعتقها،مولاهاارادالتيللأمة!يوالنبيقالوقد،مسلمعليهم

"اينلها:قالبأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفاختبرها،مؤمنة

رسولأنت:قالتأنا؟""منلها:قالثمالسماء،لىإفاشارت؟"الله

والهعليهاللهصلىاللهرسولفاكتفى)4(،"مؤمنةفانهاأعتقها":قال.الله

.سواهعمابذلكواستغنىالسماء،لىإرأسهابرفعهامنهاوسلم

الاثنمةنخويمني!وت>ما:لىتعابقولهاحتجاجهموأما:قال

علماءلان،الايةهذهظاهرفيلهمحجةفلا]المجادلة/7[رابعهؤ(هو

تأويلفيقالوا،القرانفيالتأويلعنهمحملالذينوالتابعينالصحابة

وماأ[33ق]ب/،مكانكلفيوعلمه،العرشعلىهو:الايةهذه

بقوله.يحتجأحدذلكفيخالفهم

قولهفيمزاحمبنالضحاكعنحيانبنمقاتلعنسنيدوذكر

".)ب(:"في)1(في

".مناكثر":()بمنسقط(2)

تصحيف.وهو،"يوقعهم"(:)بفي)3(

.(501/)صيجهتخرتقدم(4)
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هو:قال،الاية00(.رابعهمهوإلاثنث!نخوئمنينبوت>ما:لىتعا

كانوا.اينمامعهموعلمه(،)1عرشهعلى

مثله.الثوريسفيانعنوبلغني:قال

بنزرعنبهدلةبنعاصمعنزيدبنحمادوحدثناسنيد:قال

لاالعرشفوقوعلاجلالله":قالعنهاللهرضيمسعودابنعنحبيشيى

")2(.اعمالكممنشئعليهيخفى

بنعاصمعنسلمةبنحمادعنهارونبنيزيدطريقمنساقثم

لىإالسماءبينما":قالعنهاللهرصدمسعودبناللهعبدعنزرعنبهدلة

مسيرةالاخرىلىإسماءكلبينوماعام،خمسمائةمسيرةالأرض

،عامخمسمائةمسيرةالكرسيلىإالسابعةالسماءبينوما،عامخمسمائة

الماء،على)3(والعرش،عامخمسمائةمسيرةالماءلىإالكرسيبينوما

اهـ)5(.4(")اعمالكمويعلمالعرشعلىلىوتعاتباركوالله

الاستذكار")6(."كتابفيمنهقريبااوالكلامهذاوذكر

."لعرشا":()بفي(1)

93(.0)ص/إسعادهلمؤلفاتصحيحتيوسيأ(،017-961)ص/تقدم(2)

".فوق":()ظفي)3(

.(017-916)ص/عليهالكلامتقدم4()

المؤلف.منواختصاربتصرف(128913-)7/التمهيدانظر:)5(

)6(/2(-527.)952
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زيدأبيبناللهعبدمحمدأبيالصغيرمالكالامامقولذكر

ني:واالقير

وتعتقدهالالسنةبهتنطقماباب:المشهورةرسالتهخطبةفيقال

والنطق،بالقلبالإيمان:ذلكمن،الدياناتأمورواجبمنالافئدة

ولاله،نظيرولاله،)1(شبيهولاغيرهإلهلاواحدإلهاللهأن:باللسان

ولاابتداء،لاوليتهليسله،شريكولاله،صاحبةولاوالدولالهولد

بامرهيحيطولا،الواصفونصفتهكنهيبلغولاانقضاء،لآخريته

>ولا:ذاتهماهيةفييتفكرونولا،باياتهالمتفكرونيعتبر.المتفكرون

ولاوالأرضالسمؤلصوسعكزسيهشا!اإلافءمنبشئءيحيطون

السميبعالقديرالمدبرلخبيراالعليبم)2((اتعظيصالعلىومموحفظهما5جو

كل)3(فيوهو،بذاتهالمجيدعرشهفوقوانهالكبير،العليالبصير

كتبه.منوغيرها""نوادرهفيهذامثلذكروكذلك)4(.بعلمهمكان

العلو)6(تقريرالسنةب[33]ظ/قفيالمفرد)5(كتابهفيوذكر

".)ظ(:"شبه)1(في

".العالم"ت(:)أ،فيووقع)ظ(،منسقط)2(

)ب(.منسقط)3(

8(.)ص/نيالقيروازيدبيألابنالرسالة:انظر(4)

.الفرد"":(،عت)ا،في(5)

العلو".تقريرالسنةفيالمفردكتابهفيوذكر":قوله)ب(منسقط)6(
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:فقال(1تقرير)أتمبذاتهالعرشعلىلىتعاالربواستواء

"فصل

السننمن)2(الديانةأمورمنب[33ق]ب/منالأمةعليهجمعتأفيما

الاسماءلهاسمهلىوتعاسبحانهاللهأن:وضلالةبدعةخلافهاالتي

سبحانهوهو)3(،صفاتهبجميعيزللم،العلىوالصفات،لحسنىا

وأسمائهصفاتهبجميعيزللم،ومشيئةوإرادةوقدرةعلمالهبأنموصوف

كونه،قبلبدأمابجميععلمااحاط،العلىوالصفات،لحسنىاالاسماءله

لهبهنيقوليأنشماأرادإذاؤئرهأ!ءانما،وقولهبإرادتهالاشياءفطر

فيبيد،بمخلوقليس،صفاتهمنصفةكلامهوان82[،]يس/(فيكوت

الصلاةعليهموسىكلموجلعزاللهنوفينفد،لمخلوقصفةولا

،ويرىيسمعوأنه،غيرهفيقامكلامالا،كلامهسمعهو،بذاتهوالسلام

يؤم!ضته-جميعالأزض>و،مبسوطتانيديهوأن،ويبسطويقبض

نعمتهغيريديهنو67[]الزمر/(سمينهءمظويم!والسمؤتاقئمة

75[ه]ص/(بيدئخلفتلمادتئحدأن!عك>ما:لىتعاقولهوفيذلك،في

صفاوالملك-جائيايكنلمأنبعد-القيامةيوميجيءنهو

22(.4)ص/لىإت،ع()أ،النسخمنالسقطيبداهنامن(1)

".الديانات"(:)ظفي(2)

مقحمة.ولعلها"قائم"صفاته)ب(:في)3(
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يشاءلمنفيغفروثوابها،وعقابهاوحسابهاالأمملعرضصفا)1(؟

ويسخط،التوابينويحب،الطائعينعنيرضىوأنهيشاء،منويعذب

لغضبه.شئيقومفلا،ويغضببهكفرمنعلى

بعلمه،مكانكلفيوأنه،أرضهدونعرشهعلىسمواتهفوقوأنه

السمؤت>وسعكزسيه:وجلعزقالكماكرسيا،سبحانهللهوأن

يومكرسيهيضعسبحانهاللهأن:الاحاديثبهجاءتوكما)2(<،والازض

القضاء.لفصلالقيامة

إلاالكرسيفيوالارضالسمواتمايقولونكانوا"مجاهد:وقال

")3(.الارضمنفلاةفيملقاةكحلقة

22[.]الفجر/<صفاصفاوالمالثربك>وجآ:لىتعاقولهلىإيشير(1)

وبما"."(:ظ،)بفي)2(

النقضفيوالدارمي(،)425رقمالتفسير،السننفيمنصوربنسعيداخرجه)3(

.نحوهفذكرمجاهدعنالاعمشطريقمن(،101)رقمالمريسيبشرعلى

بينهماوالواسطةمجاهدعلىدلسهمماهذاولعلمجاهد،عنيدلسوالاعمش

كلهمسليمانبنومعتمروقيسوجريرالثوريسفيانفرواهسليمبيأبنليث

.بنحوهمجاهدعنليثعن

فيشيبةابيبنعثمانبنومحمد)456(،السنةفياحمدبندلهعبدأخرجه

ومعتمرقيسقاللكن2(،294،)18العظمةفيالشيخوأبو95(،،)45العرش

."الكرسي"بدل"العرش"

عليه.مدارهوالاثر،ضعيففإنهليثمنالاضطرابهذاولعل
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فييضامونلابأبصارهم،المعادفيأولياؤهيراهسبحانهاللهنو

ناضر"يوممز>وصه:ع!يمنبيهلسانوعلىكتابهفيوجلعزقالكما،رؤيته

وجل:عزاللهقولفيع!يماللهرسولوقال22[،القيامة/1<ركاناظرة!إلى

وجههالىالنظرهو"26[:]يونس/<وزيادةآلحستىأحسنوأ>لفذين

.(1")الكريم

،ترجمانولاواسطةوبينهبينهمليمسالقيامةيومعبادهيكلموأنه

للمتقينلجنةاأعدتخلقتا،قددارانوالنارأ[34ق]ب/لجنةاوأن

[)2(.تبيدان]ولاتفنيانلا،لجاحديناللكافرينوالنار،المؤمنين

سبحانهربناقدرهقدذلكوكل،وشرهخيرهبالقدروالايمان

قضائه،عنومصدرها،بيدهالامورمقاديرنو،علمهحصاهولىوتعا

فيسره،قلبهفيوزينهإليهالإيمانوحبب،فوفقهأطاعهمنعلىتفضل

له-من!األلهبفدومرو>،فهداهقلبهبه)3(ونورصدرهلهوشرح،له

اختلاففيهوقعوقد،صهيبحديثمن(181)رقمصحيحهفيمسلمأخرجه(1)

يثمت.ولامرفوعاالصحابةمنجماعةعنوجاء،ووقفهرفعهفي

6(.621-201/)6(،239/)للمؤلفالارواححادي:انظر

والتمهيد.(و)مطللقيروانيلجامعامن)2(

)ظ(.فيليس)3(
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لذلك()1ويسرهفاسلمهبهوكفرعصاهمنوخذل37[الزمر/1<مضل

،[17]الكهف/(ئسشداوليالهمجدفلنلفحلل>ومف،وأضلهفحجبه

عنه.لاحدمحيصلاعلمهسابقلىإينتهيوكل

يزيد،لجوارحباوعملبالقلبواخلاصباللسانفولالايمانوان

لا؛الكمالحقائقعننقصا؛بالمعصبةذلكوينقصبالطاعةذلك

قولولا،بنيةإلاعملولاقولولابعملإلاقولولا،للايمانمحبطا

السنة.بموافقةإلانيةولاعملولا

يحبطولاكبيرا،كانوانبذنبالقبلةأهلمنأحديكفرلاوأنه

لخطرأقركت!لنن:سبحانهقالكما،لىتعاباللهالشرلنغبرالإيمان

لك(ذويغقرمادونبه-يشركأنيغفرلااللهانو>65[،لزمر/](علك

.[48]العساء/

>و.ان:لىتعاقالكما،اعمالهميكتبونحفطةالعبادعلىوان

ما>:لىتعاوقال[،01،11]الانفطار/(!!امابمنبينلجفظينعلتي

.[81]ق/(!يدرقثلدتهإلالولممنيلفط

كماشاء،متىلىتعااللهبإذنكلهاالارواحيقبضالموتملكوان

وان[،11]السجدة/(ييوصالذيالموثملكيئوفعبهم>قل:لىتعافال

كذا"."الناسخعليهاكتبلذاخطا،وهو"وفسره"(:)بفي(1)
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القيامة،يوملىإمنعمةباقيةالسعادةأهلفأرواح،باجالهمميتونالخلق

أحياءالشهداءوأن،الدينيوملىإمعذبةسجينفيالشقاءأهلرواحو

فييفتنونالمؤمنيننوحق،القبرعذابوأن،يرزقونربهمعند

تثبيته.أحبمنمنطقاللهويثبت،ويسالونويضغطونقبورهم

إلاالارضفيومنالسمواتفيمنفيصعقالصورفيينفخنهو

كما،ينظرونب[34ق]ب/قيامهمفاذاأخرىفيهينفخثم،اللهشاءمن

وأأطاعتالتيالاجسادوأنغرلا،(1)عراةحفاة،يعودونبدأهم

فيكانتالتيلجلودوالتجازى،القيامةيومتبعثالتيهيعصت

علىالقيامةيومعليهمتشهدالتيوالارجلوالايديوالالسنةالدنيا)2(،

منهم.عليهتشهدمن

موازيحه،ثقلتمنفأفلحالعباد،أعماللوزنالموازينوتنصب

كتابهأوتيفمنصحائفهمويؤتون،موازينهخفتمنوخسروخاب

سعيرا،يصلونفأولئكبشمالهأوتيهومنيسيرا،حساباحوسببيمينه

فناجون،أعمالهمبقدرالعباديجوزهمورود)3(جسرالصراطنو

أعمالهماوبقتهموقوم،جهنمنارمنعليهالنجاةسرعةفيمتفاوتون

.يتساقطونفيها

".حفاةعراة"(:)ظفي(1)

.تشهد"التيهي"الدنيا:لجامعاوفي(،ظ،)بفيهكذا)2(

ممدود"."(:)ظحاشيةعلىنسخةوفي،"الجامعو"النسخفيكذا)3(
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.الايمانمنشيءقلبهفيمنالنارمنيخرجنهو

بشفاعةالنارمنويخرج،المؤمنينمنالكبائرلاهلالشفاعةنو

نهرفيفيطرحونحمما،صارواأنبعدأمتهمنقومعفي!اللهرسول

السيل.حميلفيالحبةتنبتكمافينبتونالحياة

منه،شربمنيظمالا،أمتهتردهع!يماللهرسولبحوضوالايمان

ب[.34ق]ظ/)1(وبدلغيرمنعنهويذاد

ماعلىالسمواتلىإع!يمبالنبيالإسراءخبرمنجاءبماوالإيمان

.الكبرىربهاياتمنراى!رنهو،الرواياتبهصحت

الصلاةعليهمريمبنعيسىونزول،الدجالخروجمنئبتوبما

من:الساعةيديبينالتيوبالايات2(،)الدجالوقتلهعدلا،حكماوالسلام

بهصحتمماذلكوغير،الدابةوخروجمغربها)3(،منالشمسطلوع

.الروايات

رسولعنثبتوما)4(،كتابهفيلىتعااللهعنجاءنابماونصدق

وغير".بذل"من)ب(:في(1)

"."للدجال)ب(:في)2(

"."المغرب)ب(:في)3(

)ظ(.من(4)
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ومتشابهه،)1(بمشكلهونقربمحكمهالعملنوجب،!وأخبارهالله

تأويليعلموالله،لىتعااللهلىإتفسيرهحقيقةمنعناغابماونكل

لربنا<]عندمنءكليهءامنالقولونالهدفي>وألزسخون،كتابهمنالمتشابه

مشكله.يعلمونالعلمفيالراسخون:الناسبعضوقال7[،/عمران

.الكتابيدلوعليهالمدينةأهلقول)2(الاولولكن

ثم،عنهماللهرضيالصحابةقرنأ[35ق]ب/القرونأفضلوأن

الامةأفضلنو)3(،!شيمالنبيقالكمايلونهمالذينثم،يلونهمالذين

وعلي،عثمانثم:وقيل.عليثم)4(عثمانثمعمرثمبكرأبونبيها:بعد

أحداأدركتما:وقال،مالكعنذلكرويبينهما،التفضيلعنونكف

ورويعنهما،الكففرأى)5(.صاحبهعلىأحدهمايفضلبهأقتدي

بقيةئم،لحديثاأهلقولوهووغيرهسفيانوعنالاول)6(القولعنه

".مشكلهبنص"ونقر:لجامعافي()1

لجامع.امنوالمثبت،اقوال""(:ظ،)بفي2()

بنعمرانحديثمن2()535ومسلم25(،)80صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

عنه.اللهرضيحصين

بناللهعبدحديثمن(2)533ومسلم2(،05)9البخاريأيضاوأخرجه

عنه.اللهرضيمسعود

)ب(.فيعليهاوضربمط(،)ظ،فيليسثم"عثمان":قوله)4(

.فذكرهمالكاسمعت:قالالقاسمابنعن5(90)4/المدونةفيسحنوناخرجه)5(

)ظ(.منسقط)6(
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جميعومنالانصار،منثم،المهاجرينمنبدرأهلثم،العشرة

ولوصحبهمنوكل.والفضيلةوالسابقةالهجرةقدرعلىالصحابة

ذكرعنوالكف،التابعينمنأفضلبذلكفهو،مرةولو)1(راهأوساعة

تنشرأناحقنهمو،بهيذكرونمابخيرإلاع!يماللهرسولاصحاب

المذاهب.أحسنبهمونظن،المخارجأفضللهمويلتمس،محاسنهم

لوبيدهنفسيفوالذي،أصحابيفينيتؤذولا":لمجيمالنبيقال:قال

")2(.نصيفهولاأحدهممدبلغماذهباأحدمثلأنفقأحدكمأن

لا":العلماهلقالفأمسكوا")3(،بيأصحاذ!اذا":!ي!وقال

ذكر".باحسنإلايذكرون

عنالمسلمينأمرليومنوكل،المسلمينلائمةوالظاعةوالسمع

جار)4(عليهيخرجفلافاجرأوبرمنوطاتهواشتدتغلبةعناورضى

)ظ(..)1(من
حديثمن254(0)صحيحهفيومسلم0347(،)صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

"."تؤذونيبدل."..بيأصحاتسبوالا":بلفطعنهاللهرضيالخدريسعيدبيا

بناللهوعبدوثوبانمسعودابنمنهم:الصحابةمنجماعةعنالحديثهذاجاء)3(

.طاوسومرسلالغفارعبدبنوعبيدهريرةوأبوذروابوعمر

(15)أماليهفيالرزاقعبدعندطاوسمرسلإلاالأسانيد،واهيةمنكرةوكلها

صحيح.مرسلفإنه

خطا.وهو"له"(:ظ،)بفي(4)
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إليهمالصدقاتودفع،البيتمعهونحجالعدو،معهونغزو،عدلأو

منواحدغيرقاله،والعيدينلجمعةاخلفهمونصليطلبوها،إذامجزية

نخافهأنإلامنهمالمبتدعخلفنصلي"لا:مالكوقالالعلماء،

الخوارجمندافعكمنبقتالبأسولا،الاعادةفيواختلف."فنصلي

ومالك.نفسكأ[35ق]ظ/عنالذمةهلوالمسلمينمنواللصوص

منهاتأولهوما،بقياستدافعولايبرتعارضلاللسننوالتسليم

ويسعنا،تركناهتركوهوما،عملناهبهعملواوما،تأولناهالصالحالسلف

فيمابهمونقتديبينوا،فيماونتبعهم،عنهأمسكواعمانمسكأن

اختلفوافيماجماعتهممننخرجولا،الحوادثفيورأوهاستنبطوه

تاويله.فياوفيه[ب35ق]ب/

الفقهفي)1(الناسوأئمة،السنةأهلقولفهوذكرهقدمناماوكل

ومنه،فولهمنمنصوصفمنه،مالكقولوكله،بيناهماعلىلحديثوا

مذهبه.منمعلوم

منالامروولاة!ي!اللهرسولسن"العزيز:عبدبنعمرقال:مالكقال

دينعلىوقوة،لطاعتهواستكمال،اللهلكتابتصديقبهاالاخذسننا،بعده

اهتدىمنخالفها،فيماالنظرولاتغييرهاولاتبديلهالاحدليس،لىتعاالله

"."الدين(:)ظحاشيةعلىنسخةفي(1)
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)1(

)2(

)3(

)4(

المؤمنينسبيلغيرواتبعتركهاومننصر،بهااستنصرومن1(،مهتد)

)2(.مصيرا"وساءتجهنموأصلاه،تولىماالله5

ذلك)3(.فيعنهاللهرضيعمرعزمأعجبني:مالكقال

بها)4(.واقومه،السنةفيأصلبهكانما،عنهاللهفرضي

فوقبذاتهعرشهفوقلىتعاوأنه":المدونةمختصرفيوقال

الاولى.وهو"هدي":لجامعاوفي(،ظ،)بفيكذا

فيواللالكائي(،)455(435،436/)1والمتفقهالفقيهفيالخطيبأخرجه

.(134)الاعتقاداصولشرح

.فذكرهالعزيزعبدبنعمرعنالزهريعنعقيلعنسعدبنرشدين:طريقمن

ضعف.فيهورشدين

.نحوهفذكرالعزيزعبدبنعمرعنمالكورواه

(6701/)4تفسيرهفيحاتمابيوابن)766(،السنةفياللهعبدأخرجه

وغيرهمه32(4)6/لحليةافينعيموأبو(،)9695

العزيزهعبدبنعمريدركلممالك،انقطاعسندهوفي

القيروانيزيدابيلابنوالتاريخوالمغازيوالادابالسننفيلجامعاانظر:

.(1171-70)ص/

ت(.)ا،ع،منالسقطانتهىهناوالى

اصلبهكانماعنهاللهفرضي،كتابهفليقراأرادهفمنتقرير،أتم"(:ت،)عفيوجاء

بعدلىإ."..عنهاللهفرضي"جملة()بفيوتاخرت.بها"واقومهالسنةفي

مختصرالمدونة.فيكلامه
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أرضه"ناته1)1(
ودسموسبع

ابنرسالةشارح)2(المالكيموهببنمحمدبكرابيالامامقول

تعالى:اللهرحمهوالسنة)3(بالفقهالمنورينمنزيدابي

العربجميععندواحدوعلافوقومعنى":للرسالةشرحهفيقال

>ثم:لىتعاقولهوهو)4(،ذلكتصديقع!ي!رسولهوسنةاللهكتابوقي

95[.]الفرتان/(الرحمنائعرش!كلاسشى

5[.]طه/<اشحوىالعرشعلى>الرحمن:لىتعاوقال

فؤقهمئنربهميخافوبئ>:الملائكةخوفوصففيلىتعاوقال

05[.]النحل/<يؤمرونماويفعلون

،[01]فاطر/(الصخلحوالعملالطيبال!يقحعد!مايى:لىتعاوقال

كثير.ذلكونحو

)ظ(فقط.)1(من

قبل238()ص/لىإكاملاالمالكيموهببنمحمدبكربيأقول)ظ(فيتاخر2()

زمنين.بيأابنقول

".الفقهفي")ب(:في)3(

فقط.)ت(من)4(
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الله""اين:للاعجميةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوقال

السماء)1(.لىإفاشارت

لىإالارضمنبهعرجانهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيووصف

فوقهامالىإثم،المنتهىسدرةلىإسماء)2(لىإالسماءمنثمالسماء

")3(.الأقلامصريفسمعتلقد":قاللقدحتى

عليهموسىتلقاهمكانهمنهبطكلماجعلالصلواتفرضتولما

فيرجع،أمتهعنالتخفيفبسؤالمرهوالسمواتبعضفيالسلام

خمسلىإانتهتحتىيسالهلىوتعاسبحانهاللهلىإمرتفعاصاعدا

.قربعنلىتعااللهشاء)5(إنكلامهتماموسنذكر)4(صلوات

الأندلسيلمقريا)6(اللهعبدبنخلفالقاسمبياالإمامقول

.(501/)صيجهتخرتقدم(1)

سماء".إلىالسماءمن"ثم:"ب"منسقط)2(

عباسابنحديثمن(1)63ومسلم)342(،رقمصحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

.الانصاريحئةبيوا

.(1)63ومسلم34(،2)البخارياخرجه(4)

".كلامهتمام"بدل"تمامه":()ظفي(5)

ولم،خلف"ابيبنالله"عبد)ع(:وفي،خلف"بناللهعبد"مط(:،ت)ا،في)6(

الصلة"لكتاب"التكملةكتابفياسمهورودخلالومن،ترجمتهعلىاقف

-المقرئالازديمدبربنعباسبنسعيدبنعبداللهبنخلففهوالابملار،لابن
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الله:رحمه)1(المالكي

منوالاقتداء"لحقالاهل"الاهتداءكتابمنالاوللجزءافيقال

القابسيالحسنأبيللشيخ""الملخصشرحفي)2(تصنيفها[36]ب/ق

بيوالاغراللهعبدأبيعنشهابابنعنمالكعن)3(:لىتعااللهرحمه

اللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرصدهريرةأبيعنالرحمنعبدبنسلمة

يبقىحينالدنياالسماءالىليلةكلربناينزل":قالوسلموالهعليه

يسالنيومن؟لهفاستجيبنييدعومن:فيقولالاخرالليلثلث

4(.")؟لهفأغفريستغفرنيومن؟فأعطيه

من)5(العرشعلىالسماءفيلىتعاأنهعلىدليلالحديثهذاقي

العلم.أهلقالكما،تكييفولامماسةغيرمنسمواتسبعفوق

بنمحمدمنهوسمعهـ،458سنةفيالزهريعمربنعليمنالحديثسمع

وابنالباجيتلاميذطبقةمنفهو.حاجبابنالمعروفالتجيبيخلفبناحمد

عمدالبر.

.(176و201و)67/3(/1الابار)لابن"الصلةكتابتكملة":انظر

فقط.()ظمن(1)

".تصنيفه)ظ("منفيليس)2(

)ب،ت(.فيليس)3(

حديثمن)758(صحيحهفيومسلم(،01)49صحيحهفيالبخارياخرجه)4(

عنه.اللهرضيهريرةأبي

النسخ.باقيفيوليست)ظ(،من)5(
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العرتنعلى>الرحمن:لىتعاقوله:القرانمنأيضاقولهمودليل

من-دونهمنلكممااتعرشىعلىاشتوئ>ث!:لىتعاوقوله[5]طه/<آشتوى

سبيلأ(الضشذىإكلائحغو!اصا:لىتعاوقوله[4]السجدة/(شفيعولاولي

الارض!(ليالسمامنيدبرالامر>:لىتعاوقوله42[]الاسراء/

[4]المعارج/<إلئهوالر،خالملتة>تعرج:لىتعاوقوله5[]السجدة/

إلي<ورافعكمتوفيث!اني:والسلامالصلاةعليهلعيسىلىتعاوقوله

يذادلهتف!داله->لئس:لىتعاوقوله55[،/عمران]آل

الصعود.هووالعروج2-3[]المعارج/(!المعارج

مكانكلفيوعلمهالسماء،فيوجلعزالله:أنسبنمالكوقال

)2(.مكان)1(علمهمنيخلولا

كماالسماء،علىالسماء:فيب[35]ظ/قبقوله-أعلموالله-يريد

لى:تعاقالوكما71[]طه/(ألنخلجذغفيميوولاصلئنكئم:لىتعاقال

العرشعلىيعنيالسماءعلىمناي[16/]الملك(الئممافيمنأمنم>ه

.الارضعلىاي2[]التوبة/(الازضىفى>فسيحوا:لىتعاقالوكما

"هعلمه"منبدل"منه")ظ(:في)1(

.(991،202)ص/مالكقولتخريجتقلىم(2)
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؟استوىكيف5[]طه/(آشتوىائعرشعلى!الرحمق:لمالكوقيل

مجهولة،وكيفيته،معقولاستواوه:لقائلهلىتعااللهرحمهمالكقال

.(سوء)1رجلوأراك،بدعةهذاعنوسؤالك

[5]طه/(آشتوئاثعرشعلى!الرحمن:لىتعاقولهفيعبيدةأبوقال

البيت.وفوقالدابةفوق)2(استويت:العربوتقول:قالعلا،:أي

فيبالمجازقالمنقولإبطالفيواضحدليلقدمتماوكل

المغالبة،:اللغةفيالاستيلاءلان،استولىبمعنىاستوىنوالاستواء،

تتفقحتىحقيقتهعلىيحملانالكلامحقومناحد،يغالبهلاوانه

ربنامنإلينانزلمااتباعلىإسبيللاإذالمجاز،بهأريدأنهالامة

لىتعااللهكلاميوجهوانما،ذلكب[36ق]ب/علىإلالىوتعاسبحانه

التسليم،لهيوجبماذلكيمنعلمماوجوههمنوالاظهرالاشهرلىإ

وجل)4(،العباداتمنسدء)3(ثبتمامدعلكلالمجازادعاءساغولو

ممامخاطباتهامعهودمنالعربتفهمهبماإلايخاطبانلىتعاالله

العلووهو:اللغةفيمعلوموالاستواء.السامعينعندمعناهيصح

.(991)ص/مالكقولتخريجتقدم(1)

."سب":(،عت،)افي(2)

.()ظفيليس)3(

"كذا".(:)ظناسخعليهاكتب(4)
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الشيء.فيوالتمكنوالارتفاع

فوقالعرشعلىلىوتعاسبحانهاللهأنهفيأيضاالحجةومن

وجوههمرفعواأمركربهمإذاجمعينأالموحدينأن:السبعالسموات

ربهم.اللهيستغيثونالسماءلىإ

يعتقها:نمولاهاأرادالتيللأمةوسلموالهعليهاللهصلىوقوله

أنت:قالتأنا؟""منلها:قالثمالسماء.لىإفأشارت؟"الله"أين

اللهصلىاللهرسولفاكتفى")1(.مؤمنةفانهااعتقها":قال.اللهرسول

أنهقدمناهماعلىودلالسماء.لىإرأسهابرفعمنهاوسلموآلهعليه

السبع.السمواتفوقوالعرش،العرشعلى

الملائكة:وصففيالصلتأبيبنأميةقولأيضا:قولناودليل

رأسهالدهريرفعلا)2(وساجدهم

ويمجدفوقهربايعظم

قدرهيقدرالخلقلامنفسبحان

موحدفردالعرشفوقهوومن

.(501/)صيجهتخرمتقد(1)

.وساجد"":(ا)في(2)
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مهيمنالسماءعرشعلىمليك

(1وتسجد)الوجوهتعنولعزته

فدل36[]غافر/<صزحالىاتنيهننفرغونوقال>:لىتعاوقوله

السماء.في)2(إلهيإن:يقولكانوالسلامالصلاةعليهموسىأنعلى

كاذبا.يظنهوفرعون

لاشبهكذلككانلو:وقال،قدمناهفيماعلينااحد)3(احتجفان

=مخلوقفهو،واحتوتهالامكنةبهأحاطتمالان)4(؛المخلوقات

ولا،خلقهمنشيءكمثلهليسلىتعالانه،لهمعنىولايلزملافشيء

يقاسولا،بقياسأ[36ق]ظ/يدركولا)5(،بريتهمنبشيءيقاس

كلخالقهو،إلاإلهلابعدها،)6(ويكون،الامكنةقبلكان،بالناس

كائنيعقللاانهلبذيوكلالمسلموناتفقوقد،لهشريكلاشيء

العقولفيصحوقدعدم،فهومكانفيليسوماما،مكانفيإلا

فكيف،بمعدوموليس،مكانفيلاالازلفيكانانهبالدلائلوثبت

92(.)ص/الصلتأبيبنأميةديوانانطر:(1)

".الإله"إنت(:)أ،في)2(

)ب(.منسقط)3(

خطا.وهو"لانه"(:)بفي(4)

الواوهبدونلا(["(:)بفي(5)

"هيكونثم"(:ظ،ع،تب،)أ،في)6(
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وأتمثيلوبينهمبينهيجريأو؟خلقهمنشئعلىأ[37]ب/قيقاس

كبيرا.علواالظالمونيقولعمالىتعا؟تشبيه

،مكانفيلاالازلفيكانبأنهلىتعاربناوصفناإذا:قائلقالفان

بالتغييرفيهمناإقرارذلكوفي،مكانفيفصارالاماكنخلقثم

.مكاندونمكانفيوصار،الازلفيصفتهعنزالإذ؛والانتقال

فيصارثم،مكانفيلاكانأنهانت)1(زعمتوكذلك:لهقيل

فيالكونهيصفةإلىمكانفيلاالكونمنصفتهفنقل،مكانكل

.مكانكللىإمكانلامنوانتقلمعبودعندكتغيرفقد،مكانكل

أوجبفقد-الانهوكما-مكانكلفيالازلفيكانإنه:قالفان

فاسد.وهذا،أزليتهفيمعهوالاشياء)2(الاماكن

لىإالازلفيمكانلامنينتقلأنعندكيجوزفهل)3(:قالفان

.مكان

ذلكإطلاقلىإسبيلفلالحالاوتغيرالانتقالأما:لهقيل)4(

".انتزعمت"(:)بمنسقط(1)

".والاماكنالأشياء"(:ت)أ،في(2)

".هل"ت(:)1،في)3(

".فقل")ت(:في(4)
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توجبلانقلتهوكذلكمكانا،يوجبلاالازلفيكونهلان)1(،عليه

منمكانا)2(يوحبكونهماكونلان،كالخلقذلكقيوليسمكانا،

والله،مكانلىإمكالقمنمنتقلاويصيرمكاناتوحبونقلتهالخلق

ولا،مكانلىإمكانلامناستوى:نقولولكنا،كذلكليسلىتعا

ولاعرلش،له:نقولكماواحدا،ذلكقيالمعنىكانوان،انتقل:نقول

:ونقول،العاقلهو:نقولولا،الحكيمهو:ونقولسرير،له:نقول

ذلكفيالمعنىكانوان،إبراهيمصديق:نقولولا،ابراهيمخليل

نفسهبهسمى)3(ماإلاعليهنطلقولانصفهولانسميهلالاناواحدّا،

اللهقالوقد،للقراندفعلانه؛نفسهبهوصفماندفعولا،تقدمماعلى

حركةمجيئهوليس22[،]الفجر/صفاصفا<والملكربك>وجأ:تعالى

واجسمالجائياكانإذايكونإنماذلكلانانتقالا)4(،ولازوالاولا

نأيجبلمعرضولاجوهرولابجسمليسأنهثبتفلماجوهرا،

فلاناجاءت:بقولهمذلكاعتبرتولو،نقلةولاحركةمجيئهيكون

هومماب[37]ب/قذلكوشبه،المرضوجاءه،الموتوجاءه،قيامته

".)أ،ت(:"لانه)1(في

)ب(.من)2(سقط

".)ظ(:"وصف)3(في

تحريف.ولعله"ابتدالا":النسخجميعوفيالتمهيد،من4()
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العصمةوباللهلكلبانب[36ق]ظ/مجيء)1(،ولابهنازلوجود

والتوفيق.

بالكيف.مقروئاإلامكانعلىمستوبا)2(يكونلاإنه:قالفإن

رفعوليس،مرتفعوالتكييفواجباالاستواءيكونقد:لهقيل

،الازلفيالتكييفلزمهذالزمولوالاستواء،رفع)3(يوجبالتكييف

بالتكييف.مقروناإلا)5(مكانفيكائنايكونلا)4(لانه

بالتكييف.مقرونغيروهومكانولاكانإنه)6(:قالفان

بالتكييف،مقرونغيروهو،العرشعلىمستوهووكذلك:لهقيل

كيفيةنعلمولاأبداننافيأرواحالنانبحواسناوأدركناعقلناوقد)7(

وكذلك،أرواحلناليسأنيوجبحالاروبكيفيةجهلناوليس،ذلك

عرشه.علىليسأنيوجبعرشهعلىبكيفيتهجهلناليس

كانأين:اللهرسوليا:قلت:قالالعقيليرزينبيأعنرويوقد

محيء"."لاظ(:)ب،ع،وفييجيء"،لا"ت(:)ا،في()1

"مستو".ت(:)ا،في)2(

(.)تمنسقطهنا،لىإواجبا"الاستواء":قولهمن)3(

النسخهجميعمنسقطوقدالتمهيد،من)4(

"كذا".الناسخعليهاوكتب،"مكانلا"(:)ظوفي."الاماكن"(:)بفي()5

"."فانه(:ظ،،عب)أ،في)6(

)ظ(5منسقطهنا؛إلىمستو..."هووكذلك:لهقيل":قولهمن)7(
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فيكان":قال؟والارضالسمواتيخلقانقبللىوتعاتباركربنا

هواء")1(.تحتهوماهواءفوقهماعماء،

الظلمة.مقصور:والعمى،السحابوهوممدودالعماء:القاسمأبوقال

:عندهفمعناهبالمدرواهفمنوالقصر،بالمدالحديثرويوقد

راجعةوالهاءهواء.فوقهولا)3(هواء؛تحتهماسحابعماء)2(:فيكان

العماء.على

منلانه،خلقهعنعمىفيكان:عندهفمعناهبالقصررواهومن

عنه)4(.أظلمفقد؛شئعنعمي

الملائكةوبينالعرشبينإن)5(":قالمجاهدعنبسندهسنيدقال

والترمذي(،61،00621)188رقم(181-2801،171/)6حمداأخرجه(1)

الشيخوابو(،)468رقم2(1/70)9نيلطبراو(،)182ماجهوابن3(،01)9

وغيرهم.84()83،رقمالعظمةفي

.فذكرهالعقيليرزينبيأعنحدسبنوكيععنعطاءبنيعلىطريقمن

واحد.غيرجهلهوقدحدسبنوكيع:علىمدارهلحديثوا

العلو:انظر.والذهبيالترمذيوحسنهلحاكمواحبانابنصححهلحديثوا

.()13رقم274(/1)

(.)ظمنسقط)2(

(.ت)ا،منسقط)3(

".عليه"(:)ظفي(4)

(.)ظمنسقط()5
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")2(.ظلمةمنوحجابنورمنحجابحجابا،)1(لسبعين

بينما":قالعنهاللهرضيمسعودابنعنبسندهسنيدايضاوروى

الاخرىلىإسماءكلبين]وماعامخمسمائةمسيرة)3(الارضلىإالسماء

مسيرةالكرسيلىإالسابعةالسماءبينوماعام[)4(خمسمائةمسيرة

[)5(،عامخمسمائةمسيرةالماءلىإالكرسيبين]وماعامخمسمائة

")6(.أعمالكمويعلمالعرشعلىلىوتعاسبحانهواللهالماءعلىوالعرش

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".)ت(:"سبعينفي

العظمةفيالشيخوأبو34(،)رقم(1/15)التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

رقم(،801)ص/السنةأصولفيزمنينأبيوابن281(،)رقم196()2/

)856(.رقموالصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،)43

مجاهد.عنوحشيةأبيبنجعفربشرأبيعنهشيم:طريقمن

المتن.فيخولفوقدمنه،يسمعلمصحيفةمجاهدعنبشرأبيورواية

وبينالملائكةبين:قالمجاهدعننجيحبيأوابنحوشببنالعوامورواه

السماءبين:نجيحبيأابنولفظالعواملفظنور"منحجابألفسبعونالعرش

".حجابألفسبعونالعرشوبينالسابعة

أصح.وهذا)855(والبيهقي028(،)276،العظمةفيالشيخأبوأخرجهما

وهم.وهو،بشر"بيأ"بدلعبيد"بنيونس"زمنينبيأابنعندوقع:تنبيه

".الارضلىإ"بدل("والارض"(:)تفي

التمهيد.منالمعقوفتينبينما

التمهيد.منالمعقوفتينبينما

.(071-961)ص/يجهتخرتقدم
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يخفىلا)1(،العرشفوقإنه"ايضا:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

")2(.أعمالكممنشيءعليه

ليس،المخلوقاتاخرالعرشلان؛العرشفوقيريد:القاسمأبوقال

ولامماسة،ولاتكييفدونالمخلوقاتعلى)3(لىتعاللهو،مخلوقفوقه

الاحنفعنعميرةبناللهعبدحديثإلامرفوعا؟حديثاالبابهذافياعلم

نظر!اللهرسولانعنهاللهرضيالمطلبعبدبنأ[38ق]ب/العباسعن

".لمزن"وا:قال.السحاب:قالوا؟"هذهتسمونما":فقالسحابةلىإ

بينكمترون"كم:قال.(4)والعنان:قالوا."والعنان":قال.لمزنوا:قالوا

وااثنانأوواحدإماوبينهبينكم":قال،ندريلا:قالوا"السماء؟وبين

عدحتىذلك،مثلبينهماكذلكفوقهاوالسماءسنة،)5(وسبعونثلاث

أعلاه[)6(]بينبحرالسابعةا[37ق]ظ/السماءفوقثم،سمواتسبع

أظلافهمبيناوعال،ثمانيةذلكفوقثمسماءلىاسماءبينكماواسفله

هنا.لىإ"اعمالكمويعلم":قولهمن()ظمنسقط(1)

.(071-961)ص/يجهتخرتقدم(2)

."اعلى":(ظ،)بفي)3(

"نعم".:النسخجميعفي)4(

".وجدت"كذا:بقوله)ا(ناسخعليهاوعلق""وسبعين:النسخجميعفي)5(

كلمةعلى()ظناسخوكتب(ظ،)بمنسقطتوقد،السياقيقتضيهازيادة)6(

بين"."بدلما""(:ت)أ،فيووقع"كذا("،:"أعلاه"
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أسفلهبين،العرشظهورهمعلىسماء،لىإسماءبينمامنروركبهم

".ذلكفوقإلىتعالىاللهثمسماء،لىإسماءبينمامنروأعلاه

داود)2(.ابوخرجه)1(صحيححديثهذا

المشهورالمالكي،زمنينابيبنمحمداللهعبدأبيالامامقول

تعالى:اللهرحمه

الايمانباب")3(:السنةاصول"فيصنفهالذيكتابهفيقال

واختصه،العرشخلقوجلعزاللهأن:السنةاهلقولومن:بالعرلش

كماشاء،كيفعليهاستوىثمخلق،ماجميعفوقوالارتفاعبالعلو

[5]طه/(آشتوىألعرشعلى>الرحمق:وجلعزقولهفينفسهعناخبر

متهايخرجوماالأرضىفىيلغيع!ماالنعلىاستوى>ثم:لىتعاقولهوقي

4[.]الحديد/قيها<يعرجوماالسمثاءمئ!زلومما

كانايناللهرسوليا:قلتقال)4(:العقيليرزينبياحديثوذكر

هواءفوقهماعماء،فيكان:قال؟والارضالسمواتيخلقانقبلربنا

)ظ،ب(.)1(من

2(.40)ص/راجععبدالبر،ابنعننقلهانهويظهر(،601)ص/تقدم2()

.(411-88)ص/)3(

(.مط)أ،منسقط(4)
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الماء")1(.علىعرشهخلقثمهواء،تحتهوما

ومن:قاللحجبباالايمانباب:قالانلىإذلكفيالاثارذكرثم

بالحجب،عنهممحتجب،خلقهمنبائنلىتعااللهان:السنةاهلقول

مننح!قيكدةدركبيراعلواالظالمونيقولعمااللهتعالى

الايمانباب:قالانلىإ5[]الكهف/(لاددبايقولوتإنأفوههم

وذكرالدنيا،سماءلىإينزلاللهان:السنةاهلقولومن:قالبالتنزل

علىلىتعااللهانيبينالحديثوهذا:قالثم.،.)2(.النزولحديث

ب[37]ظ/قاللهكتابفيبينأيضاوهو،الارضدونالسماءفيعرشه

والهعليهاللهصلىاللهرسولعنحديثماغيروفي،وتقدسلىتعا

يعبئثمالازضىإلىالسمامفلدبرا،مر>:وجلعزاللهقال.وسلم

العلو.فيالاياتوساق5[]السجدة/(لته

ثم..؟)3(.اللهاين:للجاريةع!مالنبيقول":مالكطريقمنوذكر

اهـ.كثير"هذامثلفيوالحديث:قال

:بالعراقالمالكيةإمامالوهابعبدالقاضيقول

استوىسبحانهاللهبانصرحلىتعااللهرحمهالسنةأهلكبارمن

235(.)ص/قريباتقدم(1)

.(272/)صيجهتخرتقدم(2)

.(901/)صيجهتخرتقدم)3(
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)1(،كتبهمنموضعغيرفيعنهالاسلامشيخنقله،بذاتهعرشهعلى

)2(.الحسنىالاسماءشرحفيالقرطبيعنهونقله

)3(:روحهاللهقدس،الشاقعيإدريسبنمحمدالامامقولذكر

حدثنا:الرازيحاتمأبيبنالرحمنعبد)4(الامامابنالامامقال

رحمهالشافعيإدريسبنمحمداللهعبدبيأعنثوروأبوشعيبأبو

عليهاأصحابناورأيتعليها،أناالتيالسنةفيالقول:قاللىتعاالله

ومالكسفيانمثل،عنهموأخذترأيتهمالذينالحديثأهل

نو،اللهرسولمحمداوأن،اللهإلاإلهلاأنبشهادةرالافراوغيرهما:

اللهوأنشاء،كيفخلقهمنيقرب،سمائهفيعرشهعلىلىتعاالله

شاء)6(.كيفالدنياسماء)5(لىإينزللىتعا

أباسمعت:قالالاعلىعبدبنيونسوحدثنا:الرحمنعبدقال

ومااللهصفاتعنسئلوقديقولالشافعيإدريسبنمحمد)7(اللهعبد

262(.)3/الفتاوىمجموعانظر:(1)

.(123)2/"الحسمىاللهاسماءشرحفيالاسنى":واسمه)2(

".عنهاللهرضي"(:ت)1،في)3(

".الامامابن")ظ(:فيليس)4(

"السماء".،ع(:ت)ا،في)5(

)29(.رقم(،018،181)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابناخرجه)6(

)ت(.منسقط)7(
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نبيهبهاوأخبركتابهبهاجاء،وصفاتأسماءلىتعالله:فقالبهيؤمن

القرانلانردها)1(؛الحجةعليهقامتاللهخلقمنأحدايسعلا،أمته

فيمابهاالقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنوصعبها،نزل

كافر،فهوعليهالحجةثبوتبعدذلكخالففإن)2(.العدلعنهروى

يدركلاذلكعلملأن؛لجهلبافمعذورعليهالحجةثبوتقبلفأما

بعدإلاأحدابهالجهلبانكفر)4(ولاوالفكر)3(.بالرويةولابالعقل

نفىكما،التشبيهعنهاوننفيالصفاتهذهونثبتبها.إليهالخبرانتهاء

البصير(الئمميعهو!شئ>لتسكمثله-:فقال،نفسهعنالتشبيه

.[11/]الشورى

حق)5(،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافة:قالأنهالشافعيعنوصح

فيالمقضيأنومعلوم)6(،عبادهقلوبعليهاوجمعسمائهفياللهقضاها

وقدرته.لمشيسهالمتضمنلىوتعاسبحانهفعلهوالقضاء،الارض

.ردهما""(:)بفي(1)

صحيح.جائزوكلاهما،"العدول":قدامةابنلكتابلخطيةاالنسخإحدىفي2()

."والقلب"(:)بفي)3(

.يكفر"":(ظ،)بفي(4)

(.)بمنسقط(5)

"اصحاب)39(:رقم(،181)ص/العلوصفةإثباتوفي،النسخجميعفيكذا)6(

."عباده"بدلمج!س!"نبيه
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كماا[93]ب/قهوالذيللهالحمد""رسالته")1(:خطبةفيوقال

".خلقهبهيصفهماوفوق،نفسهبهوصف

بالسمع.تتلقىإنماسبحانهصفاتهفجعل

رضيالشافعيإدرش!بنمحمدليقال:الاعلىعبدبنيونسوقال

اتصلواذاعليهما،فقياسيكنلمفإن،وسنةقرآنالاصل":عنهالله

فهومنهالاسنادوصحوسلمواالهعليهاللهصلىاللهرسولعنلحديثا

علىلحديثواالفرد)3(،لخبرامنكبرا[38ق]ظ/جماعوالاسنة)2(،

".بهأولاها)4(فهوظاهرهمنهااشبهفمانيالمعااحتملوإذا،ظاهره

حدثناالحاقطنعيمبوأخبرنا")5(:"الكفايةفيالخطيبقال

يعقوببنمحمدبناللهعبدحدثناحيانبنجعفربنمحمدبنعبدالله

به.،فذكرهالاعلىعبدبنيونسحدثنيالرازيحاتمأبوحدثنا

عزاللهصفاتعنسئلوقد-أيضاالشافعيالامامكلام)6(. وم!

جاءوصفاتأسماءلىتعالله:فقال-العبدبهيؤمنأنينبغيوما،وجل

8(.)ص/لهالرسالةانظر(1)

.ـخطاوهو""منهت(:)ا،في)2(

"المفرد".ت(:،)بفي)3(

232(.،123)ص/حاتمبيألابنومناقبهالشاقعيادابانظر("،لىأو")ب(:في(4)

.(374)ص/(5)

فقط.()ظالظاهريةالنسخةمنالشافعيقولنهايةلىإهنامن)6(
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تباركاللهخلقمناحدايسعلا،امتهع!م!منبيهبهاواخبر،كتابهبها

وصحبها،نزلالقرانفإنوانكارها؛ردهالحجةاعليهقامتلىوتعا

خالففإن.عنهالعدلعنالعدلروىفيمابها،الخبرلمجي!النبيعن

)1(عليهالحجةثبوتقبلفاماكافر،فهوعليهالحجةثبوتبعدذلك

بالعقليدركلالىتعااللهعلمفان،لجهلبامعذورفهوالخبرجهةمن

سميعانهأخبرلىوتعاتباركاللهفان،ذلكونحووالفكرةبالرويةولا

64[./]المائدة(مئسوطتانيداه>بل:بقوله،يدينلهوأن

(سمينهءمظويث>والسمؤت:سبحانهبقولهيمينالهوان

.[67]الزمر/

<والاكراماتجنلذورئكوضه>ويئقى:سبحانهبقولهوجهالهوأن

.[27/]الرحمن

يعني:")2(،قدمهفيهاالربيضعحتى"!ي!:النبيبقولقدمالهوان

جهنم.في

فيقتلللذيلمجيوالنبيبقولالمؤمنعبدهمنيضحكسبحانهوانه

284(./1)الحنابلةطبقاتمنوالتصوبب،فلا"عليه"(:)ظفي(1)

مالكبنأنسحديثمن)2848(ومسلم6284(،،4)567البخارياخرجه2()

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(4)568أيضاوالبخاري،عنهاللهرضي
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")1(.إليهيضحكوهواللهلقيأنه-وجلعز-اللهسبيل

!)2(.اللهرسولبخبرالدنياسماءلىإليلةكليهبطسبحانهوأنه

-الدجالذكرإذ-!اللهرسوللقولباعور،ليسسبحانهنهو

)3(.بأعور"ليسربكموانأعور؛انه":فقال

القمريرونكمابأبصارهم،القيامةيومربهميرونالمؤمنينوأن

)4(.ع!ي!الصادقبخبرالبدرليلة

أصبعينبينوهوالاقلبمنما"ع!ي!:النبيبقول،اصابعلهنو

)5(."وجلعزالرحمنأصابعمن

نأهريرةبيأحديثمن(0918)ومسلم2671(،)البخاريعند:بمعناهجاء(1)

يدخلان:[لاخرهمااحديقتل،رجلينلىإاللهيضحك":قالع!ي!اللهرسول

فيستشهد".القاتلعلىاللهيتوبثم،فيقتلاللهسبيلفيهذايقاتل،الجنة

.(722/)صيجهتخرتقدم(2)

.(1)96رقمومسلم31(،5)9البخاريأخرجه)3(

مطولا.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن(1)82ومسلم)773(،البخاريأخرجه(4)

(091-1/188)التوحيدفيخزيمةوابن(،01763)(2178/)9احمدأخرجه)5(

مسندوفي(،2621)الدعاءفينيوالطبرا(،1)99ماجهوابن(،1)80رقم

،011)3/التوحيدفيمعدهوابن،الاحسان9()43حبانوابن(،582)الشاميين

2(.)99والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،115،215)رقم(111

.سمعانبنالنواسحديثمن

لحاكموامندةوابنحبانوابنخزيمةابنصححه:ثابتصحيححديثوهو

وغيرهم.والبوصيري
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لا!سم؛رسولهبهاووصفه،نفسهبهاوصفالذيالمعانيهذهفإن

بعدإلاأحدبهالجهلبايكفرولا،والرويةبالفكرةذلكحقيقةتدرك

مقامالفهمفييقومخبرابذلكالواردكانفإنبها،إليهالخبرانتهاء

والشهادةبحقيقتهسامعهعلىبه)1(الدينيةوجبتوالسماعالشهادة

الصفاتهذهنثبتولكن؛!ك!يماللهرسولمنوسمععاينكما،عليه

>لتس:فقالذكرهتعالىنفسهعنسبحانهذلكنفىكماالتشبيهوننفي

ب[.38البصير(]الشورى/11[)2(]ظ/قالسميعوهوشفءكمثله

يحيىبناسماعيلابراهيمأبيوقتهفيالشافعيةامامصاحبهقول

عنهالسلفيطاهرأبورواهاالتي""السنةفيرسالتهفي:نيلمزا

عصمنا.الرحيمالرحمنالله"بسمكلها:بلفظهانسوقهاونحن،بإسناده

فانكبعد:أما،الهدىلموافقةواياكم)3(اللهووفقنابالتقوىواياكمالله

العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن)2654(صحيحهفيمسلمواخرجه

واحد،كقلب،حمنالرأصابعمناصبعينببنكلهاآدمبنيقلوبإن":بلفط

."...يشاءكيفيصرفه

"."الدينونة:الحنابلةطبقاتفي(1)

مانجز"الحاشيةفيوجاء."حاشيتهفيهذا"وجدت:يليما)ظ(فيهناجاء)2(

".الاصلفي

فقط.()ظمن)3(
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به)2(،التمسكعلىنفسكتصبر)1(أمراالسنةمنلكأوضحأنسألتني

شرحتفقد،الضالينمحدثاتوزيغ،الاقاويلشبهعنكبهوتدرأ

فيهبدأتنصحا،فيهواياك)5(نفسياللمموضحا)4(،منهاجالك)3(

شكر،منلىوأوبدئماأحقللهلحمداوالتسديد،الرشدذياللهبحمد

فلاالمثلعنجلولد،ولاصاحبةلهليسالصمد،الواحدأثنيوعليه

عال،الرفيعالمنيعالخبيرالعليمالبصيرالسميع،عديلولالهشبه)6(

فيونفذبالامور،علمهأحاط،خلقهمنبعلمهدانوهو،عرشهعلى

فالخلقالصدور،تخفيوماالاعينخائنةيعلمالمقدور،سابقحلقه

يملكونلاوشر،خيرمنلهحلقهملماونافذون،علمهبسابقعاملون

دفعا.عنهاالمعصيةصرفلىإيجدونولانفعا،الطاعةمنلانفسهم

جميعاالملائكةفخلقبه،كانتحاجةغيرمنبمشيئتهالخلقحلق

،حاملونللعرشبقدرتهملائكة:فمنهم،عبادتهعلىوجبلهم،لطاعته

بحمدهواخرون،يسبحونب[93ق]ب/عرشهحولمنهموطائفة

ثم.لامرهمدبرونوبعض،رسلهلىإرسلامنهمواصطفى،يقدسون

)ب(:"تبصر".)1(في

)ب(5من)2(سقط

)ب(.من)3(سقط

ضحا".)ب(:"و)4(في

لى.أووالمثبت"،بنفسي"(:)بفي()5

".شبيه"(:)مطفي()6

246



شجرةعنونهاه،خلقهللأرضذلكوقبل،جنتهوأسكنهبيدهادمخلق

عليهسلطثممنها،عنهنهاهبماابتلاهثمبأكلها،عليهقضاوهنفذقد

فماسببا،الارضلىإ[)1(الهبوطلى]إأكلهوجعلعليها،فأغواهعدوه

ذريتهمنللجنةخلقثممذهبا.لهاعنهولاسبيلا،أكلهاتركلىإوجد

)3(.منفذونوإرادتهوبقدره،عاملونبمشيئتهبأعمالها)2(فهمأهلا،

لاواذانابها،يبصرونلاأعينالهمفخلقأهلا،للنارذريتهمنوخلق

محجبون،الهدىعنبذلكفهمبها،يفقهونلاوقلوبابها،يسمعون

.يعملونقدرهبسابقالنارأهلوبأعمال

يفرقلاوقرينان،ونظامانشيئانوهما،وعملقولوالايمان

الايمانفيوالمؤمنون،بإيمانإلاعملولابعملإلاإيمانلابينهما،

بالذنوبيخرجونولا)5(،مزيدونهمالاعمالوبصالحمتفاضلون)4(،

يوجبولا،عصيانولاكبيرةبركوبيكفرونولا،الايمانمن

يشهدولا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيلهأوجبماغيرلمحسنهم

".لهبوطالىإ"(:)مطمن(1)

باعمالهم".")ب(:في2()

)ب(:فيوجاء،"ينفذونبإرادتهبقدرته"،ع(:ت)ا،فيووقع)ظ(،فيكذا)3(

".ينفذونلإرادته"وبقدره

."يتفاضلون":(ظ،)بفي(4)

."متزند":(،عت،ب،)أفي(5)
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بالنار.مسيئهمعلى

وقدرةفيبيد،بمخلوقوليس،اللهومن،وجلعزاللهكلاموالقرآن

بمحدثاتليستأزليةدائمات،مخلوقاتغيركلهاوصفاتهونعتهالله

شبهعنصفاتهجلتفيزيد.ناقصاربناكانولافتبيد،أ[93]ظ/ق

عند()1بالاجابةقريب.الواصفينفطنعنهوقصرت،المخلوقين

خلقه،عن)3(بائن،عرشهعلىعال،يناللابالتعزز)2(بعيد،السؤال

مفقود.ولابمعدومليسموجود

بعدهمثم،آثارهموانقطاع،أرزاقهمنفادعندلهمبآجاميتونلخلقوا

إلىالقيامةويوممنشورون،البلىوبعد،مسؤولونالقبورفيالضغطة

،الموازينبحضرةمحاسبونعليهالعرضوعند)4(،محشورونربهم

مقدارهكانيومفي،ونسوهاللهاحصاه)5(،الدواوينصحفونشر

يليفالله،خلقهبينالحاكموجلعزاللهغيركانلوسنة؟ألفخمسين

الحاسبين.أسرعوهوالدنيا،فيالقائلةبمقدار)6(بعدلهبينهمالحكم

."بةلإجاا":(ظ،ت،أ)في(1)

."لتعذربا":()عفيو،"لتعزيزبا":(ب)في(2)

."من":(،عت،أ)في)3(

".يحشرون"لحاشيةافيعليها()ظناسخعفق(4)

".طخونشر")ب(:فيووقع)ظ(،منسقط)5(

كذا"!":عليها)ب(ناسخكتب)6(
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فيفريق،يعودونيومئذوسعادةشقاوةمن)1(لهبدأهمكماأ[04]ب/ق

)2(،يتنعمونالجنةفييومئذالجنةوأهلالسعير.فيوفريق،الجنة

إلىحينئذفهم،يحبرونالكرامةوبأفصل،يتلذذوناللذاتوبصنوف

بكرامتهفوجوههم،يشكونولا،إليهالنظرفييمارونلا،ينظرونربهم

ومانصبفيهايمسهملا،مقيمنعيمفي،ناظرةإليهبفضلهوأعينهم،ناضرة

وعقبىاتقواالذينعقبىتلاشوظلهادائمأكلها،بمخرجينمنهاهم

الناروفي،محجوبونيومئذربهمعنالجحدهلوالنار.الكافرين

وفىلخهؤاللهسخطأنأنفسهخلهوقدمتما>لب!سمسجورون)3(

يخففولافيموتواعليهميقضىلا08[]المائدة/(خلاونهتمائعذاب

منها.الموحدينمنإخراجهاللهشاءمنإلاعذابهامنعنهم

ماواجتنابمرضيا،وجلعزاللهعندكانفيماالامرليلاووالطاعة

عزاللهلىإوالتوبة،وجورهمتعديهمعندالخروجوتركمسخطا،كان

رعيتهم.علىبهميعطفكيماوجل

لمماحدثوا،فيمامنهموالبراءةالقبلةأهلتكفيرعنوالامساك

شقاوةلهمبدأ"كما)ع(فيووقعت(،)أ،منوسقط،"من"لهظ(:)ب،فيكذا()1

."وسعادة

."ينعمون":()بفي(2)

لمسجورون"":()عفيو،"يسجرون":()بفيو،""مسجرون:(ت،)افي)3(

".لمحجوبون"قبلهاوكذلك
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خارجا،القبلةأهلعن)1(كانضلالةمنهمابتدعفمن،ضلالةيبتدعوا

ونتجنبونهجره،منهبالبراءةاللهلىإويتقربمارقا،الدينومن

.الجربعرةمنأعدىفهي)2(،عرته

عمرثم،وسلموا-لهعليهاللهصلىاللهرسولخليفة)3(بفضلويقال

عنهماللهرضيعليثم،عثمانثم!وضجيعاه،اللهرسولوزيرافهما

!الجنة،اللهرسوللهمأوجبالذينالعشرةمنالباقينثم،جمعينأ

الله!رسوللهاوجبهالذيبقدرالمحبةمن)4(منهمرجللكلويخلص

)5(،جمعيناعنهماللهرضيبعدهممنأصحابهلسائرثم،التفضيلمن

فيمالخوضاعنويمسك،لهمأفعابمحاسنويذكرون،بفضلهمويقال

وجلعزاللهاختارهم،نبيهمبعدالارضهلخياروهم،بينهمشجر

لمسلميناوأعلام،الدينأئمةفهم،لدينهأنصارا)6(وجعلهمب[93ق]ظ/

جمعين.أعنهماللهرضي

".(:"على)ع،مط)1(في

وهو،"تهعد":(مط،)عفيو،تصحيفوهو،"غرته":(ظ،ب،ا)فيو،(ت)من(2)

ايضا.تصحيف

".يفضل"(:ظ،تب،)ا،في)3(

(".المحبةمنمنهمرجللكلويخلص"بدل"المحبةمنلهمويخلص")ظ(:في()4

ظ(.،)بمنسقظ)5(

خطا.وهو"وخلقهم"(:)ظفي)6(
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[ب04ق]ب/الامةهذهبرمعوصلاتها،لجمعةاحضورنتركولا

برياهالبدعةمنكانماوفاجرها؛

فيالصلاةوإقصارلحجواجائر،أوعدلإمامكلمعلجهادوا

والافطار.الصيامبينفيهوالتخييرالاسفار

،الهدىائمةمنالأولونالماضونعليهااجتمعمقالاتهذه

فيماالتكلفوجانبواورضا،قدوةالتابعونبها)1(اعتصماللهوبتوفيق

ولمفيقصروا،الاتباععنيرغبوالمووفقوا،اللهبعونفسددواكفوا

اتباعفيوإليه،متوكلونوعليه،واثقونباللهفنحنفيعتدوا،يجاوزوا

.راغبون2()آثارهم

للقياماللهوفقهفمنوضحته،وكشفهاتحريت،السنةشرحفهذا

فيبالاحتياطفرائضهأداءعلىبالقياملهمعونتهمعأبنته)3(بما

علىالصلواتداءو،الطاعاتعلىالطهاراتوإسباغ،النجاسات

لجدةاأهلعلىلحجوا،الجداتأهلعلىالزكاةوإيتاء،الاستطاعات

صلواتوخمس.الصحاتلاهلرمضانشهروصيام،والاستطاعات

وصلاةالفجر،وركعتا،ليلةكلفيالوترصلاة:!شيماللهرسولسنها

خطا.وهو)به(النسخجميعفي()1

".رحمتهآثار":()ظفي(2)

".اتيته"(:ظ،ت)أ،وفي[(،ثبتهأ"(:)عفي)3(
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الاستسقاء.وصلاة،الكسوفوصلاةوالنحر،الفطر،

والبغيوالغيبةوالكذبالنميمةمنوالاحترازالمحارمواجتناب

.محرماتكبائرهذهكل،يعلملم)1(مااللهعلىيقولوأن،الحقبغير

والملابسوالمشاربوالمحارموالمطاعمالمكاسبفيوالتحري

حولرعىفمن،المحرماتلركوبداعيةفانهاالشهواتواجتناب

الدينمنفإنهلهذايسرفمن=الحمىيواقعأنيوشك)2(فانهالحمى

الاقومسبيلهلىإوإياكاللهوفقنارجاء.علىالرحمةومنهدى،على

اللهورحمة)3(عليكوالسلام،الاكرمالعليوجلاله،الاقدملجزيلابمنه

،الضالوناللهسلامينالولا،السلامعليناقرأمنوعلى،وبركاته

")4(.العالمينربللهوالحمد

عنه)5(:اللهرضيسريجبنالعباسأبيوقتهفيالشافعيةامامقول

جوابات"فيالزنجانيمحمدبنعليبنسعدالقاسمأبوذكر

وظاهراواخرا،أولاللهلحمدا":فقالبمكةعنهاسئلالتي"المسائل

)أ(:"لا".)1(في

)ظ(.في)2(ليس

".)ب(:"عليكم)3(في

08(.-73)ص/المزنيرسالةانظر()4

منها.قطعةفذكرتعليقا،(046)رقم(،4211)2/العلوفيالذهبيوأخرجها

ت(.)أ،من)5(
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وعلىالمصطفىمحمدسيدناعلىاللهوصلىحال،كلوعلىوباطنا،

بتوفيقهلىتعااللهأيلدكسألت.والالالاصحابمنالطيبينالاخيار

السلفمذهبمنليإحقيقتهوتأدىلديصحمابيانأ[14ق]ب/

المنقولةوالسنةالمنزلالكتابفيالواردةالصفاتفيالخلفوصالحي

بوجيز1()المرسلع!ي!النبيعنالاثباتالثقاتبرواية،الصحيحةبالطرق

جبتووتعالىسبحانهاللهفاستخرت،لجوابافيواختصارالقولمن

بنأحمدأ[04ق]ظ/العباسأبووهوالفقهاء،الائمةبعضبجوابعنه

:فقالالسؤالهذامثلعنسئلوقد،اللهرحمهسريجبنعمر

سبحانهاللهتمثلأن)2(العقولعلىحرام،التوفيقوبادلهأقول"

الضمائروعلى،تقطعأنالظنونوعلى،تحدهأنالاوهاموعلى،لىوتعا

الالبابوعلى،تحيطأنالافكاروعلىتفكر،أنالنفوسوعلى،تعمقأن

وقد!ي!.رسولهلسانعلىاو،كتابهفينفسهبه)3(وصفماإلاتصفان

منلجماعةواوالسنةالديانةأهلجميععندواتضحوتقرر)4(صح

الراشدين)5(المهديينالائمةمنوالتابعينوالصحابةالماضينالسلف

)أ،ظ(.)1(من

تحريف.وهو"لمعقولا":()بفي(2)

.(ظ،ت،أ)فيليس3()

5(ظ)فيليس(4)

."مدا":(ب،أ)في(5)
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ذاتهفيلىتعااللهعنالواردةالآيجميعأنهذا=زماننالىإالمشهورين

وفياللهفي!يماللهرسولعنالصادرةالصادقةوالاخبار،وصفاته

علىيجبالائبات=النقادوقبلهاالنقلأهلصححهاالتي1(،)صفاته

وتسليمورد،كمامنهواحدبكلالايمان)2(الموقنالمؤمنالمسلمالمرء

يخظرونهل>:لىتعاقولهمثلذلكأمركمالىوتعاسبحانهاللهلىإ.امره

رثك>وجأ:وقوله2[،01]البقرة/<الغمامضنظللفىاللهياسهمأنلآإ

(آستوىاثعرشعلىلرحمن!ا:وقوله[،22]الفجر/<صفاصفالملثوا

والسصؤتافنمةيؤم!ضته-جميعالأرض>و:وقوله[،ه]طه/

كالفوقية:القرآنبهنطقمما)3(ونظائرها67[،]الزمر/(سصنهءمظويت

والارادةوالنظر،والعينوالكلاملبصرووالسمعواليدينوالنفس

والسخطوالبعدوالقربوالعنايةوالكراهةوالمحبةوالغضبوالرضى

(4)إليهالطيبالكلاموصعودأدنىأوقوسينكقابوالدنووالاستحياء،

عليهمالانبياءوندائهمنهالقرآنونزولإليهوالروجالملائكةوعروج

وقدرتهووحدانيتهوعلمهوبسطهوقبضهللملائكةوقوله،والسلامالصلاة

".صفاتهوفياللهفيغ!اللهرسولعن"الصادرة:قوله)ب(منسقط(1)

".لموفقا":(مط،)ظفي(2)

كما".":()تفي)3(

(.)بمنسقط(4)
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وباطنيتهوظاهريتهواخريتهب[14ق]/وليتهووفردانيتهوصمديتهومشيئته

السلامعليهادموخلقوالوجهتجليهوونورهبديتهووأزليتهوبقائهوحياته

لى:تعاوقولها[،6]المدك/(لسماءفيمن>ءأمننم:لىتعاقولهونحو،بيده

منوسماعه84[،/]الزخرفإلهصهوالأرضنوفىإلةالشمأةفي>وهوالذى

المذكورةبه)2(المتعلقةصفاتهمنذلكوغير،منهغيرهوسماع1()غيره

من!ح!المصطفىبهلفظماوجميع!ي!،نبيهعلى)3(المنزلكتابهفي

،بيدهالتوراةوخط،بيدهطوبىوشجرة،بيدهالفردوسجنةكغرسه:صفاته

وذكر،قطقط:فتقولالنارعلىالقدمووضعه،والتعجبوالضحك

النصفوليلة،لجمعةاوليلةالدنيا،سماءلىإليلةكلوالنزول،الاصابع

بالنورواحتجابهالعبد،بتوبةوفرحهوكغيرته4(،القدر)وليلة،شعبانمن

إليهينظرولايكرهعمايعرضنهوبأعور،ليسنهوالكبرياء،وبرداء

وحديث،اليمنىبقبضتهادمواختياريمينيديهكلتانوب[،04ق]ظ/

القيامةيومنهو،المحفوظاللوجفينظرةوكذاكذايومكلوله،القبضة

عليهادمخلقولما،لجنةافيدخلهمحثياته)5(منحثياتثلاثيحثو

".غيره"من(:)ظمنسقط(1)

)ب(.منسقط2()

"."المنزلة)ب(:في)3(

نظر.والقدروالنصفلجمعةاليلةأحاديثثبوتفي(4)

".الربحثياتمن")ظ(:فيووقعحثياته"،من")ب(:فيليس)5(
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ولاللجنةهذه":فقال،قبضةفقبضبيمينهظهرهمسحوالسلامالصلاة

لي:اباولاللنارهذه:وقالأخرىقبضةوقبض،اليمينأصحاب:ليأبا

القبضةوحديثادم)2(،ابيهم)1(صلبفيردهمثم"،الشمالأصحاب

فيفيلقونحمماعادواقط،خيرايعملوالمقوماالنارمنبهايخرجالتي

صورته،علىادمخلقوحديث)4(،الحياةنهر)3(لهيقاللجنةامننهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)ت(فقط.من

الدرداءوابيالخطاببنعمر:الصحابةمنجماعةعنالمتنهذانحوجاء

وابن،السلميقتادةبنالرحمنوعبدحكيمبنوهشامالاشعريموسىوابي

عمر.وابنوأنسعباس

موسىابيحديثوهو-المؤلفساقهالذيللفظوأما،تصحلاوكلها

يزيدعن-ضعيفوهو-المسيببنروحبهتفردجدا،فضعيف-الأشعري

)35(.رقم،بيللفرياالقدرانظر:.جداضعيفوهوالرقاشي

وغيرهما.وسلمانسلامبناللهعبد:الصحابةبعضعلىموقوفاتالبابوفي

ذكرهلكن(،1)9القدرفيالفريابيعندهريرةأبيحديثفيالظهرمسحوجاء

.الترمذيوصححه(1)53المعللةالفوائدفيالدمشقيزرعةابو

،134(135)92/أحمدعنداللهعبدابيحديثمن:القبضتينحديثوجاء

ولالهذههذه:وقال،قبضةبيمينهقبضاللهإن":بلفظ(49175،)39175

".لياباولالهذههذه:فقال،الأخرىبيدهأخرىقبضةوقبض،ليابا

(.)بمنسقط

سعيدبياحديثمن(184)رقمومسلم6(،291)رقمالبخارياخرجه

عنه.اللهرضيالخدري
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وإثبات1(،)"الرحمنصورةعلىآدمخلقاللهفانالوجهتقبحوا"لا:وقوله

لىتعاوكلامهوبالسور،وبالكلمات،وباللغاتوالصوتلحرفباالكلام

لموتاولملكوللرحم)2(،الارحامولملك،لملائكةوالجبريل

وللشهداء)3(!شيو،ولمحمدولموسىولادم،ولمالكولرضوان

الدنيا،سماءلىإالقرآنونزول،لجنةاوفيلحساباعندوللمؤمنين

يتغنىلنبيكاذنهلشيءاللهناذوما،المصاحففي)4(القرآنوكون

)5(،"قينتهالىالقينةصاحبمنالقرآنلقارئاذناأشدلله":وقوله،بالقرآن

043(/)12الكبيرفيوالطبراني(،)468السنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

التوحيدفيخزيمةوابن)952(،السنةفيعاصمبيأوابن(،01358)

وغيرهم.64(0)والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،14)85(/1)

عطاءعنثابتأبيبنحبيبعنالاعمشعنلحميداعبدبنجرير:طريقمن

.فذكرهعمرابنعن

مرسلا.عطاءعنحبيبعنالثوريسفيانفرواه:الاعمشخولفوقد

.()8642(/1)التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

الاعمش،وبتدليس،تقدمكمالمخالفةبا:عللبثلاثخزيمةابنأعلهوقد

ثابت.أبيبنحبيبوبتدليس

راهويه.بنوإسحاقحنبلبنأحمدالامام:لحديثاصححلكن

."لرحموا":()بفي(2)

."لشهداءوا":(ظ)في)3(

".القرانوكونالدنيا،سماءلىإ")أ(:منسقط(4)

،(0134)ماجهوابن)56923(،رقم937(378،)93/حمدأأخرجه()5
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والأجل،الرزقمناللهوفرغ،التثاؤبويكرهالعطاسيحباللهنو

والاعمالالاقوالوصعود،لىتعااللهومباهاة،الموتذبحوحديث

ونظره،ونفسهببدنه!ي!الرسولمعراجوحديث،إليهوالارواحأ[42ق]ب/

تعالىاللهوبينبينهيكنلمانلىإالعرشلىإوبلوغهلنار،ولجنةالىإ

وغير،عليهالأمةاعمالوعرض،عليهالأنبياءوعرض،العزةحجابإلا

اللهصفاتفيالواردةالمتشابهةالأخبارمنلمج!عنهصحمماهذا

فيه.اعتقادناعنهصحممايبلغنالمومابلغناما،سبحانه

نتاولهاولانردها،ولانقبلهاانالقرآنفيالمتشابهة)1(الايوفي

ولاعليهانزيدولاالمشبهين،تشبيهعلىنحملهاولا،المخالفينبتاويل

غيربلغةصفاتهعننترجمولامميفها،ولانفسرهاولامنهاننقص

بل،لجوارحابحركاتولا،القلوببخواطرإليهانشيرولا،العربية

(.الاحسان-475)صحيحهفيحبانوابن(،412)7/تاريخهفيوالبخاري

.فذكرهعبيدبنفضالةعنفضالةلىموميسرة:طريقمن

ميسرةذكرفي-ميسرةعنالراوي-اللهعبدبنإسماعيلعلىاختلفوقد

وذكرهحبانابنحديثهصخحتابعيفهو،ميسرةذكرمحفوظاكانفان،وإسقاطه

.البوصيريإسنادهوحسن(،5524/)ثقاتهفي

قالكمامنقطعفالإسناد-الرواياتأكثرفيكما-إسقاطهالمحفوظكانوإن

اعلمهوالله.الذهبي

."لاياتا":()بفي(1)
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ع!واصحابهالنبيفسرهالذيونفسر،وجلعزاللهاطلقهمانطلق

والامانة،بالدينالمعروفينالسلفمن،المرضيونوالائمةوالتابعون

ونسلمعنه،مسكواعماونمسك)1(،عليهجمعواأماعلىونجمع

والاشعريةالمعتزلةبتأويلنقوللاتنزيلها،لظاهروالاية،لظاهرهلخبرا

بل)2(؛والمكيفةوالكراميةوالمشبهةوالمجسمةوالملحدةلجهميةوا

بهاالايمان:ونقول،تمثيلبلابهاونؤمنا[41قتأويل،]ظ/بلانقبلها

")3(.بدعةتأويلهاوابتغاءسنة،بهاوالقول،واجب

بنسعد)4(القاسمأبوحكاهالذيسريجبنالعبالسابيدرماخر

وأجوبتها.المسائلباقيذكرثمأجوبتهفيالزنجانيعلي

الشافعي)5(الحسينبنحمدأبيأالاسلامحجةالامامقول

تعالى:اللهرحمهالحداد")6(بابن"لمعروفا

)ظ(.في)1(ليس

."والكيفية"(:ظ،ت،)بفي(2)

اختصار.وفيه(6121،1721)2/للذهبيالعلوانظر:)3(

تصحيف.وهوسعيد""(:ت،)بفي()4

".لحسنا")أ(:في)5(

لحسنابناللهعبيدنعيمأبووهوالحداد"بابن"يعرفاخروهناكهو.منينظر)6(

هـ.517سنةوتوفيهـ،463سنةولدالحداد،الاصبهانيالحسنبنحمدابن

.(1/486)9السيرانظر:
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علىاللهوصلىاصطفىالذينعبادهعلىوسلامللهلحمداقال

اللهوفقكفانكبعد:أماتسليما:وسلمالطاهرينوالهمحمدسيدنا

لحق،االاعتقادعنسألتنيالرشاد،سبلوهداكالسداد،لقوللىتعا

)1(ويلتزمهيعتقدهأنالمكلفالعبدعلىيجبالذي،الصدقوالمنهح

.ويعتمده

:للصوابالموفقواللهفأقول

:اعتمادهوباطنهطاهرهفيويلزمه،اعتقادهالعبدعلىيجبالذي

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهوسنة،لىتعااللهكتابعليهدلما

الذين،وأئمتهمب[42ق]ب/السلفعلماءمن،الأولالصدروإجماع

العبديعتقدأنوذلك.المسلمينمنبعدهممنوقدوةالدينأعلامهم

ولميلدلمصمد،فر؟أحد،واحداللهأن:ولسانهبقلبهويعترفويقر

شريكولا،إياهإلامعبودولا،سواهإلهلاأحد،كفوالهيكنولميولد،

له،صاحبةولا،لهسميولا،لهظهيرولاله،وزيرولاله،نظيرولاله،

نهاية،غيرمنواخر،بدايةغيرمنأول،أبديقديم.لهولدولا

والسمع،والإرادةوالعلم،والقدرةلحياةامنالكمالبصفاتموصوف

لا،والافضالوالمن،لجلالواوالعطمة،لجمالواوالبهاءوالبصر،

خائنةيعلمشيء،علمهعنيعزبولاشيء،يشبههولاشيءيعجزه

."مهيلزو":(،عظ،ت،ا)في(1)
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ولاالارضفيذرةمثقالعنهيعزبولاالصدور،تخفيوماالاعين

كلمنز!عن،مبينكتابقيإلاكبرولاذلكمنصغرولاالسماء،في

المحيي،الرازقالخالق،وعاهةعيبكلعنومقدس،وافةنقص

الطالب،الباطنالظاهرالاخر،الاول،الوارثالباعث،المميت

الشكور.الغفور،المعافبالمثيب،الغالب

وضر،ونفعوشر،خيرمن،وامضاهبرمهو1()وفضاهشيءكلقدر

ماملكهفييجريلا،وحرمانوعطاء،ونسيانوعمد،وعصيانوطاعة

معقبولا،لامرهرادلا،لبريتهظالمغير،اقضيتهفيعدليريد،لا

الدين،يوم)2(مالك،والاخرينالأولينإله،العالمينربلحكمه

بمانصفه[،11/]الشورى(البصيرالسميعوهوءشف>ليسكمثله-

عليهاللهصلى-رسولهلسانوعلى،العظيمكتابهفينفسهبهوصف

وننتهي،عندهنقفبلنزيد،ولاذلكنجاوزلا،الكريم-وسلمواله

والاجناسالاشكالعنلبعده؛قياسولابرايفيهندخلولا،إليه

لاافاسائحزولبهنالناسوعلىعلتنااللهفضل[ب14ق]ظ/من>ذلث

38[.]يوسف/(يشكرون

فياخبركما؛حلقهجميعوفوق،عرشهعلىمسنوسبحانهنهو

5".)ب(:"فقضا)1(في

".)ب(:"ملك)2(في
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ولاتشبيهغيرمن،وسلمعليهماللهصلىرسلهألسنةوعلى،كتابه

نمرهالصفاتمنجاءماكلوكذلك،تاويلولاتحريفولا،تعطيل

الصالحالسلفبعلماءذلكفيونقتدي،عليهمزيدغيرمنجاء،كما

ونتأول،عنهسكتواعماونسكت)1(،جمعينأعليهملىتعااللهرضوان

وأؤلبهكاللههدلهمائذينؤلنك>البابهذافيالقدوةوهمتاولوا،ما

.[18]الزمر/(لئبلااأوبل!اهتم

عزاللهمن)2(انهومرهوحلوهوشرها[43ق]ب/خيرهبالقدرونؤمن

حسنهاالعباداعمالنو،ابرملماناقضولا،حكملمامعقبلا،وجل

ولا،سواهلهاخالقلا،عليهممنه)3(ومقدرةوجلعزاللهخلقوسيئها

اخسنوايناوتحنبىبماعلوسوالذين!ليخزىإلاهو)4(،لهامقدر

نهو23[،]الانبياء/(لمجئئلوتوهميفعلصالمجمثللا>31[،/]النجم(بألحسنى

حسنةلكإن>و،ذرةمثقاليظلمهملاجائر،غيرذلكفيعدل

الارزاقوكذلك4[،0]العساء/(عظيماأتجرائدنهمنويؤتيضخعقها

)ظ،ع(.في)1(ليس

"كذا".الناسخعليهاوكتبخطا،وهو"مع"(:)بفي)2(

."مقدورة":(،عت،ب،)أفي)3(

وهوإتاها"إلا"(:)توفي"،"إياه(:،ا،ب)ظوفي(،)ظحاشيةعلىنسخةمن()4

خطا.
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تنقص.ولاتزيدلامقدرةوالاجال

)1(،حلقهمنوخيرته،ورسولهعبدهمحمداأنونشهدونقرونؤمن

ليظهره؛لحقاودينبالهدىأرسله،المرسلينوسيد،النبيينخاتمنهو

.المشركونكرهولوكلهالدينعلى

اللهأرسلهرسولكلوأنحق،لىتعااللهنزلهكتابكلأنونؤمن

حق،وميكائيل،حقجبرائيلنو،حقالملائكةوأن،حقلىتعا

منالكاتبينوالكرامالعرلشوحملةحق)2(،وعزرائيل،حقوإسرافيل

الاولياءكراماتوأن،حقلجنواالشياطينوأن،حقالملائكة

فيوتاثيرحقيقةلهوالسحرحق،والعين،حقالانبياء)3(ومعجزات

حق،ونعيمهحقالقبروفتنة،حقونكيرمنكرومساءلة،الاجسام

بينوالوقوفالساعةوقيامحق)4(،الموتبعدوالبعثحق،وعذابه

والصراط،حقوالميزانوالقصاصللحسابالقيامةيوملىتعااللهيدي

القيامةيومنبينا)1(بهاخصالتيوالشفاعةحق)5(،والحوضحق،

".أنبيائه"من(:)بحاشيةعلىونسخة(،،عت،)ظفي(1)

شيء.عزرائيلاسمفييصحولم(،مطت،،)ظمنسقط)2(

كلمةعلى()ظناسخوكتب،"ومعجزاتالأولياء"(:ظ،ت،ب)ا،منسقط)3(

الاولياء".":لعله:لحاشيةافيوقال."كذا":"الانبياء"

لى.أووالمثبت"الموتبعدحقوالبعث"(:ظ،ب)أ،في(4)

فقط.()بمن()5
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حق،لجنةوا،حقوالمؤمنينوالنبيينالملائكةمنوالشفاعة،حق

منالمؤمنينوخروج،تفنيانولاتبيدانلامخلوقتانوأنهما،حقوالنار

منذرة)2(مثقالقلبهفيمنفيهايخلدولاحق،دخولهابعدالنار

بل)3(بالنار،عليهميقطعلا،لىتعااللهمشيئةفيالكبائروأهل،إيمان

لهم.نرجوبللجنةباللطائعينيقطعولا،عليهميخاف

نهو،لجوارحباوعملبالقلبومعرفةباللسانقول:الايماننو

ب[.43ق]ب/وينقصيزيد

وأن،حجابغيرمنالاخرةفيوجلعزربهميرونالمؤمنيننو

.محجوبونوجلعزرويتهعنالكفار

قلبعلىالامينالروجبهنزل،العالمينرباللهكلامالقرآنوأن

والملائكةبعلمهأنزله،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيينخاتممحمد

السورنو،مخلوقغيرنهوشهيدا،باللهأ[42]ظ/قوكفىيشهدون

)4(عجزتالتيالتاماتوالكلماتالمسموعاتلحروفواوالايات

ليسظهيرا=لبعضبعضهمكانولو؛بمثلهيأتواأنعلىلجنواالانس

)ع(فقط.)1(من

)أ،ب(.من)2(سقط

".)ب،ت(:"ولكن)3(في

."عجزتا":(مط)في(4)
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المتلونهو،الكلابيقالكماعبارةولا)1(،ليالمعتزقالكمابمخلوق

المسموع،المصاحففيالمكتوبالصدور،فيالمحفوظبالالسنة،

والاي)2(،والمصاحفالصدوربتعدديتعددلا،معناهالمفهوم،لفظه

ذإويرفعهشاء،إذأنزله،والنغماتلحناجراباختلافيختلفولا

يعود.واليهبدأمنه:السلفقولمعنىوهذاشاء)3(،

جهميةمبتدعة؛مخلوقةبالقرانألفاظنا:يقولونالذينواللفظية

والشافعي.حمدأالامامعند

أحمدسمعت:قال،الطبريإبراهيمبنأحمدبنلحسينابهأخبرنا

القطانعليبنالحسيناللهعبدأباسمعت:يقولالشالنجييوسفابن

الربيعسمعت:يقولالجنيدبن)4(الحسينبنعليلسمعت:يقول

بلفظيالقرانأوبالقرانلفظيقالمن":يقولالشافعيسمعت:يقول

".جهميفهومخلوق

ئمةمنوغيرهمخشرمبنوعليزرعةأبيعناللفطهذاوحكي

السلف.

خطاهوهو"لمعتزلةا":()بفي(1)

."لاياتو":(مط)في(2)

فيإذ""بدلإذا"":()بوفي،شاء"إذويرفعهشاء،إذأنزله"(:)عمنسقط)3(

الموضعين.

".سمعت:يقولالقطانعلي")ت(:منوسقط"،الحسينبن"،ع()ظمن)4(
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ونزولالدجال:منالساعةقربعندتظهر)1(التيالاياتوأن

وطلوعوالدابة)2(والدخانوالسلامالصلاةعليه!ريمابنعيسى

الاخباربهاوردتالتيالاياتمنوغيرهامغربهامنالشمس

حق.=الصحاح

عنهم،اللهرضيالصحابةوهم،الاولالقرنالامةهذهخيروأن

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهمشهدالذين،العشرةوخيرهم

اللهرضيوعليوعثمانوعمربكرأبو:العشرةهؤلاءوخير،لجنةبا

عنهم.تعالى

وسائرزواجهووسلموالهعليهاللهصلىمحمدالحبونعتقد

ونمسكفضائلهموننشرمحاسنهمونذكر،عليهماللهرضوانأصحابه

لهم،اللهونستغفر،بينهمشجرفيماالتطلععنأ[44]ب/قوقلوبناألسنتنا

)3(.باتباعهمربهماللهلىإونتوسل

والسمع،القيامةيوملىإماضيا)4(لجماعةوالجهاداونرى

دونلىتعااللهطاعةفيواجبالمسلمينمنالأمرلولاةوالطاعة

لهم.المفارقةولا،عليهمالخروجيجوزلا،معصيته

.(5)99رقماللالكائيعندبماتقدمماوقارن(.)ظمنسقط(1)

خطا.وهو("والدجال")ب(:فيووقع)ع(،منسقط)2(

.""باتباعهمبدل"بهم":(،عت،ب)ا،فيو(،)ظمن)3(

.""ماضيان:(ظ،)بفي(4)
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الصلاةندعولاكبر،ولوعملهبذنبالمسلمينمنأحدانكفرولا

وسلم،والهعليهاللهصلىاللهرسولبحكمفيهمنحكمبل؛عليهم

رويوقد،لىتعااللهلىإيزيدسريرةونكل،معاويةعلى()1ونترحم

منقتلك"لقد:قالعليهاللهرضوانلحسينارأسرأىلماانه:عنه

اللهرضوانلحسيناقتلممنوتبرأ"،قاطعةوبينهبينكالرحمكانت

ونكلظاهرا،اعتقادناهذاباطناً،أوظاهزابهشارأو،عليهعانوعليه

لى.تعااللهلىإسريرته

تشبيه،غيرمنإثبات:يقالأنالتوحيدبابفيلجامعةاوالعبارة

وهوشف>لتسكمثلهء:تعالىاللهقال.تعطيلغيرمنونفي

[ب24ق]ظ/.[11/]الشورى(البصيرالسميع

بماامنت:يقالأنالصفاتاياتمنالمتشابهفيلجامعةاوالعبارة

عليهاللهصلىاللهرسولقالبماوامنت،أرادهماعلى،لىتعااللهقال

.ارادهماعلى،وسلموآله

نألىتعااللهونسأل،إليهوننتهيبهنتمسكالذياعتقادنافهذا

جوادإنه،يديهبينالوقوفيوموسيلتنايجعلهو،عليهيميتنانويحيينا،

)2(.كلامهاخرهذا.العالمينربللهلحمدوا.كريم

".ونترضى")ب(:حاشيةعلىنسخةفي(1)

".كلامهاخرهذا"مط()أ،منسقط2()
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التيمي:الفضلبنمحمدبنإسماعيلالإمامقول

بيانفيالحجةكتابو""،والترهيبالترغيب"كتابصاحب

اللهرحمهوقتهفيللشافعيةإماماوكان-"السنةأهلومذهبالمحجة

لجلالته.)1(جليلةمناقبالمدينيموسىأبولهوجمع،لىتعا

وتعالىسبحانهاللهاستواءبيانفيباب":"الحجة"كتابفيقال

.العرنرعلى

ايةفيوقال5[]طه/(آستوىالعرشعلى!الرحمق:لىتعااللهقال

لى>:وقال255[،]البقرة/(والازنرالسمدب>وسبعكزسيه:أنبرى

.[1/]الأعلى<لأعلىارفياشر>سبح:لىتعاوقال[،4/]الشورى<العظيم

ومن،خلقهمنحلقيعلوهلاالسمواتفوتبالله:السنةأهلوقال

ويدعونه،بأصابعهمالسماءلىإيشيرونلخلقاأن:ذلكعلىالدليل

فؤفلقاهر>وهرا:وجلعزوقال،وأبصارهمرووسهمإليهويرفعون

لارضابكميخسفإنالشمافيمن>ءأمنم:لىتعالوقا.[81]الأنعام/<-عباده

فستعدوربهئفحاصعاعلتكغيرسلأنلسماءافيمنأمنتمأئم!هـتمورفاذا

نزولذكرفيهاالتيالاياتذلكعلىوالدليل[،16،17]تبارك/(نذير

الوحي.[ب44ق]ب/

)ت(.من)1(سقط
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فصل

فوقلىوتعاسبحانهاللهوأن،السمواتفوقالعرشأنبيانفي

فيالذيعنهلىتعااللهرضيهريرةأبيحديثذكرثم.العرش

:العوشفوقعندهفهوكتابفيكتبالخلقاللهقضىلما":""البخاري

")1(.غضبيغلبترحمتيإن

نإ:السنةعلماءقالقال)2(:ثمبالسنةذلكعلىالاستدلالوبسط

فيبذاتههو:المعتزلةوقالت.خلقهمنبائنعرشهعلىوجلعزالله

.مكانكل

كانولو:قال.العرشلىإعائدالاستواء:الاشعريةوقالت:قال

دلالعرشبخفضكانتفلما،العرشبرفعالقراءةلكانتقالواكما

لى.وتعاسبحانهاللهلىإعائدأنهعلى

الشاعر:قال،استولىبمعنىاستوى:بعضهموقال:قال

مهراق)4(و)3(دمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

3(.220)البخاريأخرجه(1)

".قال"ثم)ت(:منسقط)2(

خطا.وهوولا"")ب(:في)3(

شعرأنهصحيحنقليثبتلم"(:461)5/الفتاوىمجموعفيكماالإسلامشيخقال(4)

."...،يعرفلامصنوعبيتإنه:وقالوا،انكروهاللغةائمةمنواحدغيروكان،عربي

926



عنه،العجزبعدالشيءعلىقدرمنإلابهيوصفلاوالاستيلاء

لاأنهترىألاعليها؟ومستولياالاشياءعلىقادرايزللملىتعاوالله

ذلك.قبلعنهعاجزوهوإلاالعراقعلىبالاستيلاءبشريوصف

اللهرادما:لهقيلأنه:المصريالنونذيعنالقاسمأبوحكىثم

العارفين.قلوب)1(يتوهلاأنأراد:قال؟العرلشبخلقسبحانه

قولهتفسيرفيعنهمااللهرضيعباسابن[43ق]ظ/عنوروي:قال

7[،/]المجادلة.(..رابعهمهوإلاثنمةنخوئمنينبوتميوما:لىتعا

.مكانكلفيوعلمه)2(،عرشهعلىهو:قال

معنىأنهؤلاءوزعمقالأنلىإبالاثارالاحتجاجساقثم

بالعرلشلهاختصاصلاوانه،ملكه:اي(آشتوىالعرشعلىم!الرحمق

وتشريفه.العرلش)3(لتخصيصإلغاءوهذا.بالامكنةلهمماأكثر

الماءعلىعرشهوكانالسمواتلىتعااللهخلق:السنةأهلوقال

خلقبعدالعرلشعلىاستوىثم،والارضالسمواتخلققبلمخلوقا

بلالمماسةمعناهوليس،النصبهوردماعلى)4(والارضالسموات

5".)أ،ب،ت!(:"تتو)1(في

."لعرشا":()بفي(2)

".بالعرشلتخصيصه"(:)بفي)3(

على".والارضالسماواتحلقبعدالعرش"(:)تمنسقط(4)

027



نفسه.عناخبركماكيفبلاعرشهعلىمستوهو

بالرووسسبحانهاللهلىإالإشارةتجوزلاأنههؤلاءوزعم:قال

نأالمسلمونجمعأوقدالتحديد،يوجبذلكفان،فوقلىإوالاصابع

.القرانبذلك)2(ونطق،الاعلىالعليهو)1(سبحانهالله

وعند.الذاتعلولا،الغلبةعلو)3(:بمعنىذلكانهؤلاءوزعم

العلولانالعلو؛وجوهسائرمنوالعلوالغلبةعلووجلعزللهأنالمسلمين

[54ق]ب/وعلو،الصفاتوعلو،الذاتعلولىتعاللهأنفنثبت،مدحصفة

جهة4(من)لىوتعاسبحانهاللهلىإالاشارةمنعهموقي.والغلبةالقهر

قدالمللوسائرالمسلمبنجماهبرلان؛الملللسائرمنهمخلافالفوق

فيالفوقجهةمنلىوتعاسبحانهاللهلىإالاشارةعلىالإجماعمنهموقع

أحديستجزلمو،حجةذلكعلىجمعهمبأواتفاقهم،والسؤالالدعاء

الفوق.جهةسوىلجهاتاسائرمنولا،الاسفلجهةمنإليهالإشارة

5[.0]النحل/<!ؤقهممنرخهميخافون>:لىتعاوقال

.[01]قاطر/(لطيبالديضحعد!ماليه:وقال

)ظ(.في)1(ليس

".ونطق":لعله:لحاشيةافيالناسعليهاوكتب""ونطلق(:)ظفي)2(

فقط.()ظمنسقط)3(

".لى"إب(:)أ،في4()
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4[.]المعارج/<إلثهوالروحالمليه>تقرج:لىتعاوقال

أتف!لعلىصزحالىاتن.يخهمن..>:قالانهفرعونعنلىتعاواخبر

.37[36،]غاقر/(مومىإلهالنفاطعلسمؤتا!أسئبلأسنبا

إلفايثبتأنهوالسلامالصلاةعليهموسىعنفهمقدفرعونفكان

عليهموسىتهموا،إليهيطلحأنبصرحهرام(حين)1السماء،فوق

فوقهااللهأنتعلملالجهميةواذلك،فيبالكذبوالسلامالصلاة

ضل)2(.وبلفرعونمنفهماأعجزفهم،ذاتهبوجود

التيلجاريةاسألأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنصحوقد

برأسها.شارتو.السماءفي:قالت"؟اللهأين"عتقها:مولاهاأراد

"،مؤمنةفإنهاأعتقها":فقال.اللهرسولانت:فقالت؟أنا"من":وقال

فياللهإن:قالتحينبايمانهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيفحكم

ذلك.يقولمنبكفرالجهميوحكمالسماء،

)5(.لىتعااللهرحمه)4(التيميالقاسمأبي)3(كلامكلههذا

(.)ا،ت،ع،مط)1(في

الجهمية.علىللحجةإتماماواثبتها،ضل"و"بلمط(:)ع،من)2(

)ب(5منسقط)3(

)ت(.منسقط)4(

.(81151-)2/المحجةبيانفيالحجةانظر:)5(
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الحسينبنالحسنأبيبنعثمانعمروأبيالامامقول

أقرانمنالشافعيأصحابأئمةمنالمحدثالفقيه(1)الشهرزوري

وطبقتهما:الصابونيعثمانوأبيالبيهقي

لله"الحمد:أولهفيقال".الدينب[43]ظ/قأصول"فيكتابله

وجعل،الايمانبزينةأهلهوزين،الاديانعلىالاسلاماصطفىالذي

أهلهاوأعز،الغوايةأهلأمارةومجانبتها،الهدايةأهلعصمةالسنة

وسلممحمدعلىاللهوصلى،بالقيامةعزهمووصل،بالاستقامة

وبعد:جمعينأاله)2(وعلى

النجاةسببوالسنة،الهدىركنالاسلامجعللمالىتعااللهفان

انتحلمنولاهاديا،ديناالاسلامغيرابتغىلمنيجعلولم،الردىمن

لاالتيأهلها،الناجيالسنةأصولجمعتناجيا=نحلة)3(السنةغير

المسالكمنغيرهاسلكومنجهلها،لمالعاولاممرها،لجاهلايسع

هذاجمعلىإودعاني":-قالأنلىإ-"هالكالبدعأوديةفيفهو

الشافعيمذهبعلىالسنةأهل)4(اعتقادفيب[45]ب/قالمختصر

صلىالنبيقول=الإسلامئمةوالعلمأمراءهمإذ؛الحديثوأصحاب

جمته.ترعلىأقفولم،"السهروردي":(مط،،عت)أ،في(1)

(.)ظمن2()

خطا.وهو،"الاسلام"(:)مطفي)3(

(.ظ،ت)أ،فيليس(4)
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كذلككانفإذا)1(،الزمانآخرفيالبدعتكون":وسلموالهعليهالله

اللهأنزلماككاتميومئذالعلمكاتمفإن،فليظهرهعلمعندهكانفمن

")2(.وسلموآلهعليهاللهصلىنبيهمحمدعلى

الطابع.أوالناسخمنزيادةولعلها،"محنةالزمان"(:)مطفي(1)

08(.5/)4دمشقتاريخفيعساكرابنأخرجه)2(

عنيزيدبنثورعنمسلمبنالوليدعنالدمشقيالرحمنعبدبنمحمد:طريقمن

أولها،الأمةهذهآخرولعن،البدعظهرتإذا"رفعهجبلبنمعاذعنمعدانبنخالد

محمد".علىاللهأنزلماككاتميومئذالعلمكاتمفإن؛فلينشرهعلمعندهكانفمن

عماربنوهشامالمفلوجالمجيدعبدبنمحمدوالهيصمبنمحمد:ورواه

فعلىصحابي؛وسب،البدعظهرت"إذابلفظبهمسلمبنالوليدعنكلهم

".جمعينأوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهيفعللمفان،علمهيظهرأنالعالم

السنة.:قال؟علمهإظهاروماللوليد:قلت:الهيصمبنمحمدقال

2(،2/)قحديثهمنجزءفيرزقويهوابن)787(،السنةفيالخلالأخرجه

.(015)6رقمالضعيفةالسلسلةفيكما66(/1/1)والديملي

نظر.روايتهثبوتفيالوليدعنرواهمنكللكن،أصحاللفظهذا:قلت

علىيدلالوليدوسؤالهالخلالعندالهيصمبنمحمدطريق:الطرقاصحلكن

أعلم.والله،ضبطه

بنعمرعنروايتهلانمعاذ؛منيسمعلمنفيربنجبيريكونأنأخشىلكن

5(،01)4/التهذيبنظر.منهسماعهوفي:المزيقالفيها.متكلمالخطاب

جبيراأنالسماعيؤئدوقدقبلها،هـأو18سنةومعاذهـ،23سنةقتلوعمر:قلت

ومعاذهووكان،الصديقبكربيأزمنوأسلم،لجاهليةاأدرك،التابعينكبارمن

.بالصوابأعلمفالتهبالشام
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تباركصفاتهومن:فصل":قالأنلىإالصفاتفيالكلامساقثم

كتابه،فينفسهوصفكما،بذاتهعرشهعلىواستواوهفوقيتهلىوتعا

قولهبدليلكيف،بلاوسلموالهعليهاللهصلىرسولهلسانوعلى

علىاستوىميوثم:وقوله،5[]طه/<اشتوىالعرشعلى>الرحمق:لىتعا

>ثصاخر)1(:مواضعخمسةفيوقوله95[،]الفرقان/<الزجمنلعرلث!

:السلامعليهعيسىقصةفيتعالىوقوله<)2(،ئعركىعلىاستوى

))وعلماء:قالثم-العلواياتوساق"،[ه5ن/عمر]آل(إلى>ورافعك

علىمستوسبحانهاللهانفييختلفوالمالسلفمنالائمةوأعيانالامة

علمعندهكانفمناؤلها،الأمةهذهاخرلعنإذاجابر:عنالحديثوجاء

مج!.محمدعلىاللهأنزلماككاتمالعلمكاتمفإن،فليظهره

فيوالعقيلي(،791)3/تاريخهفيوالبخاري)263(،ماجهابناخرجه

وغيرهم.(2/462)لضعفاءا

.فذكرهجابرعنالمنكدربنمحمدعنالسريبناللهعبد:طريقمن

القرشيالرحمنعبدبنعنبسةبينهماالمنكدرابنمنيسمعهلموالسري:قلت

وابنالعقيليذلكبينكمابالكذبمتهمانمتروكانوهمازاذانبنمحمدو

6(،،5/)17عساكرابنوتاريخ265(،2/)العقيليانظر:.وغيرهماصاعد

الإسنادهواهيجابرفحديثوعليه

فقط.)ب(من(1)

2[،و]الرعد/3[،/و]يونس5[،4/]الأعراف:فيالخمسةالمواضعانطر)2(

.[4لحديد/و]ا[،4/و]السجدة
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بناللهعبدكلامذكرثم-)1("سمواتسبعفوقوعرشه،عرشه

منبائنعرشهعلى؛سمواتهسبعفوقبأنهربنانعرف"-:المبارك

عرشه؛علىلىتعااللهبانيقرلمومن":خزيمةابنقولوساق"-خلقه

معرفة"كتابمن)2(بإسنادهكافر"=فهوسمواتهسبعفوقاستوىقد

للحاكم.نيسابور"تاريخ"كتابومن،"لحديثاعلوم

إدريربنمحمداللهعبدأبووالفروعالاصولفيوامامنا:قالثم

على"المبسوط"كتابهفياحتج-عنهورضيلىتعااللهرحمه-الشافعي

لاالكافرةالرقبةوأن،الكفارةفيالمؤمنةالرقبةإعتاقمسألةفيالمخالف

أرادوأنه:عنهاللهرضيالسلميالحكمبنمعاويةبخبربها=التكفيريصح

والهعليهاللهصلىالنبيوسأل،الكفارةعنالسوداءلجاريةايعتقأن

فقاللا،أممؤمنةأنهاليعرف)3(؛جم!يلفامتحنهاإياهاإعتاقهعنوسلم

من"لها:فقال،أعجميةكانتإذالسماء،لىإفأشارتربك؟"أين"لها:

السماء.فيالذياللهرسولأنكتعنيالسماء:وإلىإليهفأشارتأنا؟"

والهعليهاللهصلىاللهرسولفحكم")4(،مومنةفاتهاأعتقها،":فقال

ا[،44ق]ظ/السماءفيربهابانأقرتلماوايمانها؛بإسلامهاوسلم

."تهواسما":(ب،أ)في(1)

."في":(أ)في(2)

فقط.()ظمنكل"فامتحنهاإياهاإعتاقهعن":قوله)3(

1(.50)ص/تخريجهتقدم)4(
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)1(.لفظههذا".والفوقيةالعلوبصفةربهاوعرفت

محمودبنمحمد)2(بكرأبيالامام:وقتهفيالشافعيةإمامقول

تعالى:اللهرحمهنيسابورفقيهالتميميسورةابن

بنالحسنالعلاءبوأخبرنا:الرهاويالقادرعبدلحافظاقال

بنمحمدجعفرأبوأخبرنا:قالالهمدانيالحافظب[46ق]ب/أحمد

محمودبنمحمدبكرأباالفقيهالشيخسمعت:قالالحافطعليأبي

ينكرمنحلفأصلي"لا:يقولالنيسابوريالتميميسورةابن

يثبتلممنخلفولاالفساد،أهلبقوليقولمنخلفولا،الصفات

الدين،يوملىإوالطينالماءقبلالنبوةيثبتولا،المصحففيالقران

خلقه.منبائنعرشهفوقلىتعااللهبانيقرولا

السمعانيالمظفربيأللشيخيقولوسمعتهجعفر:أبوقال

والاخرةالدنيافي)3(الإيماندرجةلكيكونأنأردتإن"بنيسابور:

السنةأهلاعتقاد:رسالتهفىالصابونىعثمانبيأعنالنصهذاأكثرورد(1)

.(-4123)ص/والائمةلحديثاوأصحاب

خطأ.وهومحمد""ابن)ع(:فيووقعت(،ظ،)أ،من)2(

:(12)1رقم64(،)ص/نيسابورلتاريخالسياقمنالمنتخبفيالضريفينيقال

بياختنكان،والفضللمروءةواالثروةبيتمنمشهور،التميميبكرأبوالفقيه"

هـ".477سنةتوفي.لحسينواالحسن:سبطيهأبوابنتهعلىالصابونيعثمان

ه"الائمة"(:،عت)ا،في)3(
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مسائل:ثلاثفيتداهنأنواياك،الصالحالسلفبمذهبفعليك

=العرشعلىالرحمناستواءومسألة،النبوةومسألة،القرآنمسألة

لمجي!".النبيعنالماثورةوالسنةالقرانمنالنصباستدلال

كتابفيالوليد)1(بنمحمدبناللهعبدمنصورأبوالحافطحكاه

له.العلو"إثبات"

الفضلابوحكاهما)3(،الثلاثالمسائلهذه)2(ذكرهونظير:قلت

خادمالقلانسيأميرجةبنأحمدسمعت:قالالمقدسيطاهربنمحمد

الوزيرعند)4(الاسلامشيخمعحضرت:يقولالانصاريالإسلامشيخ

كلفوهأصحابهوكان-الملكنظام-الطوسيعليبنالحسنعليأبي

عليهدخلفلما،بلخمنورجوعهالمحنةبعدوذلك،إليهبالخروج

جميعافاتفقوا،الفريقينمن)5(أئمةالعسكرفيوكان،وبجلهأكرمه

وجودتها،القراءةبسرعةمشهورامفيدا،حافظاكان،لحنبليالحربياالبغداديهو(1)

هـ436سنةتوفي.وأجزاءوفوائد،كثيرةتخاريجوله:لحنبليارجبابنوقال

النبلاءاعلاموسير82(،81،)ص/لحسينياللشريفالتكملةصلةانظر:

234(.233،)2/رجبلابنلحنابلةاطبقابوذيل2(،13)23/

(.ظ،)تمن2()

وأشهر.أعلىلمثبتوا""الثلاثة:(ت،ب)أ،في)3(

خطا.ـوهوعلى""،ع(:ظ،ت)أ،في()4

)ب(.منسقط)5(
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بمااجابفانبها؛يعنتونه)1(الوزيريديبينمسالةعنيسالوهانعلى

منسقطيجبلموانالوزير،عينمنسقطبهراةيجيبكان)2(

لهانتدبالمجلسبهواستقردخلفلما،مذهبهوأهلأصحابه)3(عيون

:فقال؟مسألةأسألأنفيالامامالشيخيأذن:فقال،لجماعةامنرجل

لماالوزيروأطرق.فسكت؟الاشعريلحسناأباتلعنلم:فقال.سل

لاأنا)4(:فقال.أجبهالوزير:لهقالساعةبعدكانفلما،جوابهمنعلم

القرانوأنالسماء،فياللهأنيعتقدلممنألعنوانماالاشعري،ألعن

قامثم.نبياليوموسلموالهعليهاللهصلىالنبيوأن،المصحففي

وصلابته،وصولتههيبتهمنبكلمةيتكلمأنأحدايمكنفلموانصرف

يذكرأنهنسمعكنا؟أردتمهذا:معهأ[47ق]ب/ومنللسائلالوزيرفقال

ثم،بهأفعلأنعسىوماباذاننا،سمعناهحتىفاجتهدتم)5(،بهراةهذا

)6(.هراةلىإفورهمنوخرجيقبلها،فلموصلةخلعاخلفهبعث

الروجأن:وأفراخهمالجهميةأصلعلىبناءالنبوةفيالقولوهذا

".)ت،ع(:"يفتنونه)1(في

)ظ(فقط.)2(من

."عين":()عفيو،"أعين":(ت،)أفي)3(

".الاشعريأعرفلا"الطبقاتذيلوفي،ع(.ت)أ،منسقط()4

."كذا":عليها()بناسخوكتب،فاجتهد"":،ع()بفي()5

55(.1/4.5)رجبلابنالحنابلةطبقاتذيلانطر:)6(
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فإذابها،مشروطةلحياوصفات،لحياةكاالبدنأعراضمنعرض

هذامنمتاخروهمونجاهبزوالهافزالتصفاتهتبعتهابالموتزالت

قبورهم،فيالسلامعليهمالانبياءبحياةالقوللى)1(إوفرواالإلزام

يمكنهملمإذالاكبر،المعادقبلبهميختصمعادالهم)2(فجعلوا

.الموتيذوقوالمبانهمالتصريح

لهم)3(الاحتجاجواستيفاءالمسألةهذهعلىالكلامشبعناوقد

للفرقةالانتصارفيالكافية)4(الشافية"كتابفيذلكفيماوبيان

)5(."الناجية

سهو.ولعله"من"،ظ(:)ب،في()1

خطا.وهو"له"ظ(:)ب،في)2(

"ه"الحجاجت،ع(:)ا،وفي،""الحجج)ظ(:في)3(

...".الشافية"الكافية)مط(:المطبوعةفيووقع.الخطيةالنسخجميعفيكذا)4(

النسخةمنالعنوانصفحةفيجاء..".الكافية"الشافيةاعني-العنوانوهذا

نفيسةعاليةنسخةوهيوخاتمتها،"الكاقيةالشافية"الكتابهذامنالظاهرية

قبل(القيم)ابنالمؤلفعلىوالدهبقراءةرجبابنلحافظانسخةعنمنقولة

فصلاخرفي"الشافية"الكافيةلمشهور:االعنوانذكروقدأشهر،بستةوفاته

الظاهرية.نسخةعليهاقوبلتالتيالمؤلفنسخةمنالحاشيةفيالامثال

2(.30-1/9،01،991)الشافيةالكافيةانظر:

الفوائد.لمعا.ط(270-3484/))5(
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ببلادالشافعيةفقيه"البيان"صاحب-نيالعمرا(1الخير)بيأقول

تعالى:اللهرحمهاليمن

فيهصرح،الحديثأهلمذهبعلى)2(السنةفيلطيفكتابله

بهذاوجلعزاللهوتكلم،حقيقةوالاممتواءوالعلو،الفوقيةبمسالة

الصلاةعليهجبرائيلنو،حقيقةبالاذانالمسموعالعربيالقران

الصفاتباثباتفيهوصرح،حقيقةسبحانهاللهمنسمعهوالسلام

.والنفاةالجهميةبمخالفةوصرح،ونصرهبذلكواحتج،الخبرية

مقسويبأقواله!يقتديمهقالأربمةالأنمةأتبالحمقعةجطأقوالذكر

4تقدو

زيد":أبيابنرسالة"شارحالمالكي)3(موهببنبكرأبيقول

والدكنيةهوالخيروأبو(!945:1)البيتالنونيةفيوكذا،النسخجميعفيكذا()1

يحتىلحسيناأبوفهو:البيانصاحبنيالعمراأما،لمساواسمه،البيانصاحب

العمراني.لمساالخيرأبيابن

6(.270/،)الاشرار"القدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصارهو")2(

الزهادمنعالمافقيهاكان،المالكيالقرطبيالتجيبيموهببنمحمدهو)3(

غلب،تواليفهعنهوحمل،بهواختصالقيروانيزيدبياابنصحبالفصلاء،

المقتبسجذوة:انظرهـ.604سنةتوفي.السنةأهلنصرةفيلجدلاعليه

.(1)970(2471/)بشكواللابنوالصلة(،41)6رقمللحميدي
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بعضوحكينااللهرحمهمالكأصحابذكر)1(عندذكرهتقدمقد

عرشهفوقإنه:قولهوأما":قالبعبارتهنسوقهونحن،شرحهفيكلامه

وفيواحد،العربجميععندوعلافوقمعنىفإن":بذاتهالمجيد

ساقثم-ذلكتصديقوسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةاللهكتاب

في""تيتاوقد-:قالانلىإ،لجاريةاوحديثالعلو،إثباتفيالايات

مناكبها<فى>فامشو:لىتعاقولهذلكوعلى،فوق:بمعنىالعربلغةفي

في>ولاضلبنكثم:لىتعاقولهوكذلكوقوقها،عليهايريد:[15/]المدك

عليها.:يريد7[1]طه/(لنخلأجذخ

أهل)2(قال،الايات[16/]الملك(الئمماءفيمن>ءأمنم:لىتعاوقال

فهم)3(مما،مالكقولوهوفوقها،يريد:العرببلغةالعالمونالتأويل

عنفهموهمما؛التابعينب[47]ب/قمنأدركممنجماعةعن

والهعليهاللهصلىالنبيعنفهموهمما؛عنهماللهرصدالصحابة

قال)1(فلذلكوعليها،فوقها)5(:يعنيالسماء،في)4(اللهان:وسلم

)أ،ع(.من)1(سقط

)ب(.من)2(سقط

".)ا،ب(:"فهمه)3(في

".اللهإن"ظ(:،ت)ا،من(4)

".بمعنى"ت(:)ا،في)5(
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علىعلوهأنبينإنهثم،بذاتهالمجيدعرشهفوقإنهمحمد:أبوالشيخ

كلفيوهوكيف،بلاخلقهجميععنبائنلانه؛بذاتههوإنماعرشه

لانه؛الاماكن)2(تحويهلاإذ؛بذاتهلابعلمهالمخلوقةالامكنةمنمكان

تجريلاإذكان؛عمابصفاتهيحلولم،مكانولاكانوقدمنها،أعظم

مابخلافعندناوهو،عرشهعلىاستوائهفيعلوهلكن،الاحوالعليه

اشتوئعا>ثم:قاللانه؛العرشعلىا[45ق]ظ/يستويأنقبلكان

وبينبينه)5(يكونفعل)4(لاستئنافإلاتكونلاأبدا"ثمو"<)3(المسش

...فسحةقبلهما

معناهفإنما5[]طه/(آشتوئائعرشعلى!الرحمق:وفوله:قالأنلىإ

الذي)6(،والملابوالغلبةوالقهرالاستيلاءغيرعلى:السنةأهلعند

:يقولوبعضهمالاستواء،)7(معنىإنه:بقولهمقالومنالمعتزلةظنت

لحقيقة.ادونالمجازعلىإنه

".)ب(:"فكذلك)1(في

خطا.وهو"يهايحو":()بفي(2)

.["العرشعلىاستوىثم":قال]لأنه:قوله(:ظ،)بمنسقط)3(

."بالاستئناف"(:)بفيو،""للاستئناف)1(:في(4)

.يصير""(:ظ،ت)أ،في(5)

(.)تمنسقط)6(

المعنى.بهيستقيملاإذخطا؛وهوبمعنى"")ظ(:في)7(
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تأولوهماغيرعلىعرشهعلىاستوائهفيتأويلهمسوءويبين:قال

علىمستوليايزللمأنهالعقولأهلعلمهقدما:وغيرهالاستيلاءمن

سواء،ذلكفيوغيرهالعرشوكانلها،اختراعهبعدمخلوقاتهجميع

الفاسدتاويلهمفيهوالذيبالاستواءالعرشبإفرادلتأويلهممعنىفلا

وغلبة.وقهروملكاستيلاء

>ومق:وجلعزبقولهلحقيقةاعلى1(أنه)أيضابينوكذلك:قال

ذكرهإفراد)2(المنصفونراىفلما[122]العساء/(قيلأاللهمنأضدق

بصفةوتخصيصهوأرضهسمواتهخلقبعدعرشهعلىبالاستواء

بوصفهفأقروا،ونحوهالاستيلاءغيرهناالاستواءأنعلمواالاستواء

لانهالمجاز؛علىلالحقيقةاعلىنهو،عرشهعلىبالاستواء)3(

شيءكمثلهليسإذ؛وتمثيلهذلكتكييفعنووقفوا،قيلهفيالصادق

)4(.الاشياء"من

."اللهإن")ت(:في()1

خظا.وهو"المصنفون")ب(:في)2(

بالاستواء".بوصفهفاقروا،ونحوهالاستيلاءغيرهنا":قوله()تمنسقط)3(

.(1365،1366)2/للذهبيوالعلو(،175917-/1)التاسيسنقضانظر:(4)
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:بالعراقالمالكيةامامالوهابعبدالقاضيقول(1)تقدموقد

الطيبابن)3(قولوانه،العرشعلى)2(الذاتاستواءالاستواءإن

)4(الحسنأبيقولوأنهنصا،الوهابعبدعنهحكاهالاشعري

منوغيرهالخطابيقولوأنه،كتبهبعضفيبهصرحبنفسهالاشعري

لمحدثين.واالفقهاء

سماهاالتيرسالتهفي)5(الحضرميبكرأبوالامامكلهذلكذكر

)ص/923-024(.في)1(

."لربا":()ظفي(2)

الطيببنمحمدبكرأبوهوالطيبوابنخطا،وهو"ابي"(:مط،ع،ت)أ،في)3(

هـ.304سنةالمنوفىالباقلاني

الدلائلتلخيصفيئل1الاوتمهيد:كتابيهفيالعرشعلىبالاستواءصرحوقد

،(28921/)للذهبيالعلوفيكماوالإبانة،مكارث.ط2(،126،62)ص/

.(1/171)التاسيسنقضوانظر:

".الحسنأبي")ت(:منسقط)4(

فيإماما،بالفقهعالماكان،القيروانيالحضرميالحسنبنمحمدالقاضيهو)5(

الادبفيمشاركةوله،والفصاحةالبلاغةمنفر1وحظذنبيها،الدينأصول

هـ.948سنةتوفي.مفيدةحسانتواليفولهالشعر،وقرض

.()1326رقم572()2/بشكواللابنالصلةانظر:
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فليقرأها.عليها)2(الوقوفأرادفمن(1الاستواء")مسألةلىإالايماءب"

البر:عبدابنعمرأبيقول)3(تقدموقد

فيقالواالتأويلعنهمحملالذينوالتابعين،الصحابةوعلماء"

رابعهم<هوإلاثنعةنخوىمني!وت>ما:لىتعاقولهتاويل)4(

ذلكفيخالفهموما.مكانكلفيوعلمهالعرشعلىإنه]المجادلة/7[:

")5(.بقولهيحتجأحد

فيكلهاالواردةبالصفاتالاقرارعلىمجمعونالسنة"وأهل

المجاز؛علىلاالحقيقةعلىوحملهابها،والايمان،والسنة)6(القران

ماو،محصورةصفةفيهيحدونولاذلك،منشيئايكيفونلاانهمإلا

ولاينكرها،فكلهملخوارجواكلهاوالمعتزلةالجهميةالبدعأهل

عندوهم،مشبهبهاأقرمنأنويزعمون،لحقيقةاعلىمنهاشيئايحمل

-1/681)التاسيسنقضفيتيميةابنالاسلامشيخمنها:ونقلالرسالةهذهذكر(1)

.(123-112)2/الاسنىفيلقرطبي1و(،017

".عليه"ت(:ب،)أ،في)2(

212(.)ص/فيتقدموقد)ت(،منسقط)3(

".تاويلفيقالوا"(:)ظمنسقط(4)

.(913)7/التمهيد:انطر5()

".القران"نسخةفي:لحاشيةافيالناسخوقال"الكتاب")ع(:في)6(
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كتاببهنطقبماالقائلونقالهفيمالحقواللمعبود)1(،نافونبهااقرمن

ائمةوهموسلموالهعليهاللهصلىرسولهوسنةلىتعاالله

")2(لجماعةا

حمدأبناللهعبدمحمدأبيالدينموفقالاسلامشيخقول

وتعظيمهقبولهعلىالطوائفاتفقتالذيب[45ق]ظ/لمقدسيا

العلو":صفة"إثباتكتابفيقالمعطلاوجهميخلا؛وإمامته

بذلكووصفهالسماء،فيبالعلونفسهوصفتعالىاللهفإنبعد:اما

جميعذلكعلىجمعوأ،والسلامالصلاةعليهالانبياءخاتمرسوله

ذلكفيالاخباروتواترتالفقهاء،منوالائمةالأتقياءالصحابةمنالعلماء

المسلمين،قلوبعليهوجلعزاللهوجمع،اليقينبهحصلوجهعلى

بهمالكربنزولعندفتراهم،جمعيناالخلقطبائعفيمغروزاوجعله

يهم،ايدللدعاء4(نحوها)ويرفعونباعينهمالسماءلى)3(!يلحظون

لابالسنتهم،بذلكوينطقونسبحانهربهممنالفرجمجيءوينتظرون

في)5(واتباعهبتقليدهمفتوناوبدعتهفيغالمبتدعإلاذلكينكر

.لمعبود"ا":(،ع)تفي(1)

5(541)7/التمهيد:انظر(2)

!(.)ا،تفيليس)3(

لى.أولمثبتوا،عندها"":(ظ،ب)أ،في(4)

."على":(ت)أ،في()5
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ضلالته")1(.

وسلم:والهعليهاللهصلىالنبيقولالسنةومن":عقيدتهفيوقال

وسلموالهعليهاللهصلىوقولهالدنيا")2(سماءلىاربناينزل"

وسلم:وآلهطباللهصلىوقوله)3("عبدهبتوبةأفرحلله"ب[:48ق]ب/

سندهصحمماشبهه)5(ومافهذا-:قالانلىإ-ربك")4(،يعجب"

تشبيههفيهنعتقدولا،نجحدهولانردهولابهنؤمنرواتهوعدلت

ونتركبلفظهنؤمنبل،المحدثينسماتولاالمخلوقينبصفات

على!الرحمق:لىتعاقولهذلكومن)6(.تفسيرهقراءته،لمعناهالتعرض

[16/]الملك(السماءفيمن>ءأمننم:لىتعاوقوله5[]طه/<آشتوىالعرش

63(.)ص/العلوصفةإثباتانظر:(1)

.(722)ص/يجهتخرتقدم(2)

عنه.اللهرضيأنسحديثمن)2747(ومسلم(،0595)البخاريأخرجه)3(

ومسلم)3587(،البخاريأخرجهلحديثوا."ربكيعجب":(ب،)ظمنسقط(4)

بضيفكماصنيعكمامناللهعجبقد"بلفظهريرةأبيحديثمن2(540)

مسلم.لفظ"الليلة

منوغيرهم(0661)حبانوابن(،174)43حمدو(،21)30داودأبووأخرج

صحيح.وسنده"...كنمراعيمنربكيعجب":مرفوعاعامربنعقبةحديث

".اشبه"(:)ظفي)5(

فيموجودغيروهو،ع(،ظت،)ب،منهنالىإ"بلفظهنومن"بلقولهمن)6(

المطبوعة.قدامةابنعقيدة
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السماء")2(،فيالذي)1(اللهربنا":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيوقول

فانهاأعتقها":قال.السماءفي:قالت("؟اللهأين":للجاريةوقوله

الائمة.منوغيرهأنسبنمالكرواه(")3(.مؤمنة

:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيان("سننه"فيداودابووروى

:-قالأنلىإلحديثاوذكر.وكذاكذامسيرةسماءلىإسماءبينماإن

")4(.ذلكفوقتعالىواللهالعرشذلكوفوق"

ولاتشبيهولا،تعطيلولار؟غيرمنبالقبولونتلقاهبذلكنؤمن

اللهرحمهأنس!بنمالكسئلولما.بكيفلهنتعرضولا)5(،تمثيل

؟استوىكيف5[]طه/(اشتوئالعرشعلى!الرحمناللهعبدأبايا:لهفقيل

واجب،بهوالإيمان،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء:فقال

(")6(.!اخرجبالرجلأمرثم،بدعةعتهوالسؤال

)أ(.)1(من

.(01-8019)ص/يجهتخرتقدم(2)

.(901/)صيجهتخرتقدم)3(

.(1-60170)ص/فييجهتخرتقدم(4)

".تاولل"ت(:،)أ،عفي()5

.(202-102/)صيجهتخرتقدم()6
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حامدبيأ-نيالثاالشافعيهوبل-وقتهفيالشافعيةامامقول

:للصفاتالمثبتينالسنةأئمةكبارمنكان،تعالىاللهرحمهالاسفراييني

علماءوجميعلىتعااللهرحمهالشافعيومذهبمذهبي:قال

كافر،فهومخلوققالومن،بمخلوقليساللهكلامالقرانانالامصار:

محمدلىإوحملهوجلعزاللهمنسمعهالسلامعليهجبرائيلنو

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدوسمعه)1(وسلموالهعليهاللهصلى

صلىالنبيمنعنهماللهرضيالصحابةوسمعهالسلامعليهجبرائيلمن

عزاللهكلاموالتاء)2(كالباءمنهحرفكلوان،وسلموآلهعليهالله

أ[.46ق]ظ/بمخلوقليسوجل

ابنالاسلامشيخعنهوذكره"الفقه"أصولفيكتابهفيذكره

".المصريةالاجوبة"كتابفي)3(تيمية

بمخالفةيصرححامدابوالشيخوكان:اللهرحمهشيخناقال

)4(.القرانمسألةفيالطيببنبكرأبيالقاضي

غ!حم".محمدإلىوحمله":قولهظ،ع(:)ت،من()1

والباء".كالتاء":(،عت)أ،في(2)

".تيميةابن"،ع(:ظت،)أ،فيليس)3(

.(1/181،182)التاسيسنقض:انظر(4)

092



السنة:امامخزيمةبناسحاقبنمحمدبكرأبيالأئمةامامقول

:يقولعماربنيحيىسمعت)2(الانصاريالاسلامشيخقال)1(

:يقولخزيمةبنإسحاقبنمحمدبنالفضلبنمحمدحدثنا

:قال)3(خزيمةبنإسحاقبنمحمدالائمةإمامجديحدثناا[94ق]ب/

كلامنبدللا،عرشهعلىمستوخالقناأن:سبحانهاللهبخبرنؤمننحن"

إنه:المعطلةالجهميةقالتكما-لناقيلالذيغير-نقولولا،الله

كفعللهم،قيلالذيغيرقولافبدلوا،استوىلاعرشهعلىاستولى

وجل)4(.عزاللهبخبركفروااليهود:

الاعلىالعليخالقنااستواءذكربابالتوحيد":"كتابفيوقال

ساقثمعاليا.شيءكلفوق)5(فوقهفكان،عرشهعلىيشاءلماالفعال

والسنة.القرآنمنذلكعلىالادلة

منالسماءفوق)6(اللهبأنالاقرارأنعلىالدليلباب:قالثم

لجارية.احديثساقثم،الايمان

)ب،ظ(:"ذكر".)1(في

.الهرويإسماعيلأبوهو2()

".خزيمةبنإسحاقبنمحمدالائمةإمامجديحدثنا:يقول")ت(:منسقط)3(

".وجلعزاللهبخبركفروااليهود:كفعل"فقطظ(،)بمن4()

والتوحيد.،ع(ظ،ت)أ،منلمثبتوا،شيء"كلفوقوكان"(:)بفي()5

".في"(:ظ،ت)أ،في()6
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علماءرواها،القوامصحيحةالسندثابتةأخبارذكرباب:قالثم

الربنزولفيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنوالعراقالحجاز

مقرشهادةنشهد:قالثم.ليلةكلالدنياسماءلىإلىوتعاسبحانه

تباركالربنزولذكرمنالاخبارهذهفيبمابقلبهمصدقبلسانه

الاحاديث.ساقثم.الكيفيةنصفأنغيرمن،وتعالى

.والسلامالصلاةعليهموسىلكليمهلىتعااللهكلامباب:قالثم

ذلك.علىالأدلةساقثم

السمواتخوفوشدةبالوحيتعالىاللهتكلمصفةباب:قالثم

وسجودهم.السمواتأهلصعقةوذكر،منه

غيرمنالقيامةيومعبادهيكلامسبحانهاللهأنالبيانباب:قالثم

ذلك.فيالأحاديثذكرثم.عبادهوبينلىتعااللهبينيكونترجمان

يكونبهالذيتعالىاللهكلامبينالفرقبيانذكرباب:قالثم

بكلامه.يكونالذيخلقهوبين؛خلقه

يومالمؤمنينجميعإليهينظرلىتعااللهأنالبيانذكرباب:قالثم

المنكرةالمعطلةالجهميةأنوفرغمتوإنوفاجرهمبرهمالقيامة

)1(.وتعالىسبحانهاللهلصفات

.(231604-/1)خزيمةلابنالتوحيدانظر:(1)

292



جليل.كتاب"السنة"فيوكتابه

تاريخ"كتابوفي،له)1("الحديثعلوم"فيالحاكماللهعبدأبوقال

الائمةإمامسمعت:يقولهانئبنصالحبنمحمدسمعتنيسابور")2(:

سبعفوقاستوىعرشهعلىاللهبأنيقرلممن:يقولخزيمةبنبكرأبا

ضربتوإلاتابفإن)3(،يستتابكافرفهو؛خلقهمنبائنوأنه،سمواته

الذمة.وأهلالقبلةأهلبريحهيتاذىلئلامزبلةعلىوألقي،عنقه

وثلاثمائة.عشرةاثنتيسنةخزيمةابنالامامتوفي

طبقات"فيالشيرازيإسحقأبوب[46ق]ظ/الشيخ4()ذكره

أعلمهو":المزنيقال،المزنيعنالفقهأخذالفقهاء")5(،ب[94ق]ب/

جميعا.والفقهبالحديثالعلمفيمثلهوقتهفييكنولم،مني"بالحديث

عندفهمالاخرةفيلىتعااللهرويةينكرفمن:كتابهفيوقال

عندبمؤمنينوليسوا،والمجوسوالنصارىاليهودمنشرالمؤمنين

المؤمنين.جميع

81(.08،/1)الاباطيلفيلجورقانياأخرجه:طريقهومن84(،)ص/(1)

.طهرانفيطبع،بالفارسيةمختصرهويوجدمفقود،وهو)2(

."ويستتاب":(ظ،ت،)أفي)3(

ه"وذكره":()تفي(4)

.(501،601/)ص(5)

392



الفقهفيالامام)1(الطبريجريربنمحمدجعفرأبيالامامقول

)2(:والقرانوالنحوواللغةوالتاريخوالحديثوالتفسير

هوربهانيعلمانامرئوحسب"":السنة"صريحكتابفيقال

خابفقدذلكغيرلىإتجاوزفمن،استوىالعرشعلىالذي

وخسر)3(.

(آتعرش!آستوى>ثم:لىتعاقولهفيالكبير)4(تفسيرهفيوقال

)5(.وارتفععلا:قال5[4/]الاعراف

الربيععن11[:]نصدت/<المحاإلىأستوئ>ثم:لىتعاقولهفيوقال

)6(.ارتفع:يعنيأنهانسابن

ئخمودا(مقاصمارئكيتعثكأن>عسئ:لىتعاقولهفيوقال

هبعدهالاتيالزنجانيسعدقولبعدمالىإ(،عت)أ،فيهذاالطبريقولتاخر(1)

."القراءات":(ظ)ا،في(2)

.(17)ص/السنةصريحانظر:)3(

".البيانجامع"هو(4)

.(1/138)26(،50)8/الطبريتفسير:انظر()5

(.)بمنأنسبنالربيعقولمعالايةهذهسقطت)6(

.(4/289)الطبريتفسير:وانظر

492



)1(.العرشعلىمعهيجلسه:قال97[،]الاسراء/

أئلغلعلىصزحالىاثنلهمنفرغونوقال>:وجلعزقولهفيوقال

لاظئهوإنيموسىإلةإلىفاظعالسمؤتسبب!الأشنب

يقولفيماكاذباموسىلاظنواني:يقول37[36،]غافر/نحذ؟(

إلينا)2(.أرسلهالسماءفيربالهأنويدعي

فيماالقولله)4(:")3(الدينمعالمفي"التبصيركتابفيوقال

بصير)5(.سميعأنهإخبارهنحووذلكخبرا،الصفاتمنعلمهادرك

64[ه/]المائدة(مئسوطتانيداه>بل:بقولهيدينلهنو

والاكأام<لحنلذورفيوضه>ويئبئ:تعالىبقولهوجهالهنو

]الرحمن/27[.

يضع"حتى)6(:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبقولقدمالهوأن

.(51/541)الطبريتفسير:نظرا(1)

.(42/66)الطبريتفسير:انظر(2)

.(431-331)ص/)3(

.(،عظ،)افيليس(4)

بصير".سميعأنهإخبارهنحووذلكخبرا،":قوله)ت(منسقط(5)

.[11]ال!نمورى/<البصيرلسميع>وهو:لىتعاقولهلىإيشيروهو

)ب(.منسقط)6(
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.()1"قدمهفيهاالعزةرب

)2(."إليهيضحكوهوالله"لقي:لقولهيضحكوانه

)3(.!بذلكالنبيبخبرالدنياسماءلىإيهبطوأنه

الاقلبمن"ما:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبقولإصبعالهوأن

)4(."الرحمنأصابعمنإصبعينبينوهو

بها)7(اللهوصفمما)6(ونظائرها)5(وصفتالتيالمعانيهذهفان

لجهلبايكفرلا؟والرويةبالفكرعلمهحقيقةيثبتلامماورسولهنفسه

".إليهانتهائهابعدإلاأحدبها

".التأويل"إبطالكتابفييعلىأبوالقاضيعنهالكلامهذاذكر

لىإويرجع،بقولهيحكمالعلماء،أحدجريرابنكان":الخطيبقال

،عصرهأهلمنأحدفيهيشاركهلمماالعلوممنجمعقدوكان،رأيه

.(342)ص/يجهتخرتقدم(1)

.(442)ص/يجهتخرتقدم(2)

.(722/)صيجهتخرتقدم)3(

.(442)ص/يجهتخرتقدم(4)

."وضعت":(ت)أ،في(5)

."ما":(ت،،عب،)افي()6

".به"(:)ظحاشيةعلىونسخة،ع()تفي)7(
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،القرانأحكامفيفقيها،بالمعانيبصيرا،بالقرانأ[05ق]ب/عارفاوكان

ومنسوخها،وناسخهاوسقيمها،(1صحيحها)وطرقهابالسننعالما

")2(.لحراموالحلالواالاحكامفيوالتابعينالصحابةبأقوالعارفا

يحصلحتىالصينلىإرجلسافرلو":الإسفرايينيحامدأبوقال

كثيرا".يكنلمجريربنمحمدتفسيركتابله)3(

منأ[47ق]ظ/أعلمالارضأديمعلىأعلمما":خزيمةابنوقال

جرير".بنمحمد

محمدأنيحكي:اللغوياللهعبدبنعليسمعت:الخطيبوقال

".ورقةأربعينمنهايومكلفييكتبسنةأربعينمكثجريرابن

الفرجأبو:منهم)4(عليهأصحابله،مستقلمذهبلهوكان:قلت

زكريا)5(.بنالمعافى

قالهمافليطالحالبابهذافيوالتابعينالصحابةأقوالمعرفةأرادومن

(:"وصحيحها".)ظ،ع،مط)1(في

.بعدهماإحالةوكذلك(2161،621/)بغدادتاريخ:انظر(2)

".لهيحصل"بدللى"إ"يصل)ظ(:في)3(

.""عدة(:،مط)عفيووقعمذهبهعلى:مقصودهولعل(،ظ)أ،ب،تفيكذا()4

بقوللتمذهبه،الجريري؟لهيقالكانالادباء،الفقهاءمن،القاضيالنهروانيهو(5)

هـ.093سنةتوفي"فيالشاالصالحوالانيسفيلكا1الصالحلجليس"ا:لهالطبري

792



،[431]الاعراف/(للجبلرئه->فلضاتجلى:لىتعاقوله(1تفسير)فيعنهم

>ثم:وقوله[،5/]الشورى(فؤصمهنمنيفظرتالسمؤتتكل>:وقوله

ورسوله:باللهلىاوالفريقينايلهيتبين54[]الاعراف/(المرشعلىستوئ

.المستعانوالله،والإثباتالسنةأهلأوالمعطلةالجهمية

)2(:نيالزنجاعليبنسعدوقتهقيالشافعيةإمامقول

لفظه.هذا"ذاتهبوجودعرشهفوق"وهو:فقالبالذاتبالفوقيةصرح

أولها:معروفةفيها)3(قصيدةله،السنةفيإماموهو

الأثر)4(واتبعاللهبحبلتمسك

اللهأن:لحقاأهلعندوالصواب:القصيدةهذهشرحفيوقال

قبلمخلوقاالماءعلىعرشهوكان،والأرضالسمواتحلقلىتعا

السمواتخلقبعدالعرننعلىاستوىثم،والارضالسمواتحلق

.القرانبهونطقالنصبهوردماعلى،والأرض

.(374-1/824)الطبريتفسير:نظرا(1)

عارفاالقدر،جليلزاهدا،لفاعاكبيراإماماكان،القاسمأبو،لحرماشيخهو(2)

هـ.471سنةتوفي،بالسنة

385(./)18النبلاءاعلامسيرانظر:

السنة.لىإيعودفيها""فيوالضمير،"كذا"عليها:)أ(ناسخكتب)3(

.(9134)2/للذهبيالعلوفيكماخبر.يلائمهلاراعالاعنكحو:البيتوتتقة(4)

892



عليهمستولياكانلانه،عليهواستولىملكهأنهاستوائهمعنىوليس

عليها.ومستولالخلائقجميعمالكلانه،أحدثهوهو،ذلكقبل

وأعليهاعتمدأوالعرش1(ماس)أنهأيضاالاستواءمعنىوليس

علىبذاتهمستوولكنه،ذكرهجلصفتهفيممتنعذلككلفإن؛طابقه

نفسه.عنأخبركماكيف،بلاعرشه

بذلكونطق،الاعلىالعليهواللهأنعلى)2(المسلمونجمعأوقد

الغلبة،علوللهوان[،1/]الاعلى<لأعلىارئكشص>سبح:لىتعابقولهالقران

عندمدحصفةالعلولأنب[؛05ق]ب/العلووجوهسائرمنالاعلىوالعلو

والغلبة.القهروعلوالصفاتوعلوالذاتعلوللهأنبذلكفثبت،عاقلكل

لىإالإشارةعلىجماعالامنهموقعقدالمللوسائرالمسلمينوجماهير

علىجمعهمبأفاتفاقهم،والسؤالالدعاءفيالفوقجهةمنثناؤهجلالله

الاشارةأحديستجزولم،حجة=الفوقجهةمنسبحانهاللهلىإالاشارة

لى:تعاوقال،الفوقجهةسوىلجهاتاسائرمنولا،الأسفلجهةمنإليه

والعملالطيبال!يضحعديى!:وقال5[0]النحل/(لؤقهزمنربهميخافون>

[4]المعارج/<إلثهوالروحالمليهة>تغرج[،01]فاطر/<-يرفعهالصخلج

الأشنب!أئلغلعلىصزحالىئن>يخهعان:قالأنهفرعونعنخبرو

خطا.وهو"بينما":()بفي(1)

(.)تمنسقط(2)
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37[36،]غافر/ئحذب!(لاظنصوإنيموسىإكالةفاطعلسمؤتاسبب

حتىالسماءفوقلهاإيثبتانهموسىعنب[47ق]ظ/فهمقدفرعونوكان

ليسومخالفنا،ذلكفيبالكذبموسىتهموا،إليهيطلعأنبصرحهرام

.فرعونمنفهماأعجزفهو،ذاتهبوجودفوقهاللهنيعلم

لجاريةاسألأنهوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنصحوقد

برأسها،وأشارتالسماءفي:قالت؟"،اللهأين":عتقهامولاهاأرادالتي

،()1"مؤمنةفانهاأعتقها":فقال.اللهرسولأنت:قالت،انا؟"من":وقال

السماء.فياللهإن:قالتحينبإيمانهالمجيالهالنبيفحكم

وقال[ه4لاعراف/]<ائعسشطآستوئ>ثم:وجلعزاللهوقال

[ه]السجدة/(إلةئعرجثمالازض!إلىالشماصنيدبرالأضر>:لىتعا

وبينالسابعةالسماءبينوماسماء،لىإسماءكلبينمالمجم!الهالنبيوذكر

)2()3(."ذلكفوقاللهثم":قالثم،العرش

السنة،أئمةبأجوبةعنهافأجاب،السنةفيعنهاستلأجوبةوله

)4(.سريجبنالعباسبيأوقتهإمامبجوابوصدرها

.(501/)صيجهتخرتقدم(1)

.(701)ص/يجهتخرتقدموقدالمطلبعبدبنالعباسحديثلىإيشير(2)

5(29413/)للذهبيالعلو:انظر)3(

.(52-2529)ص/تقدموقد(4)
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أصحاب(1*أئمةأحداللالكائيالطبريالقاسمبيأالإمامقول

الكتب:أجلمنوهو*2(،السنةفيكتابهفيتعالىاللهرحمهالشافعي

<آستوىالعرشعلى!الرحمق:وجلعزقولهفيجاءماسياق"

هذامنقولذكرثمالسماء،فيعرشهعلىوجلعزاللهوان5[]طه/

بناللهوعبدعمر،قولوهو:قالوالائمةوالتابعينالصحابةمنقوله

الاثارساقثم،ذكرهميطولجماعةوعدد*3(حنبلبنحمدوأمسعود

عباسوابنوعائشةمسعودوابنأ[51ق]ب/وعليعمر:عنذلكفي

*4(.وغيرهمعمربناللهوعبدهريرةبيو

روحه:اللهقدسالبغويمسعودبنالحسينالسنةمحييالإمامقول

في-والمعطلةالجهميةحلوقفيشجىهوالذي-تفسيرهفيقال

الكلبيقال(دقعلىآستوى>ثتم:لىتعاقولهفي)5(الاعرافسورة

الاستواءالمعترلةوأولت:قالصعد.:عبيدةأبووقالاستقر.:ومقاتل

صفةالعرلشعلىالاستواء:فيقولونالسنةهلماو:قالبالاستيلاء،

.("لائمةا":(ظ)في(1)

اهلاعتقادأصولشرج":بهلمرادوا،لىاولمثبتوا"السنةكتابفي":()بفي(2)

".لجماعةواالسنة

وعذ"."(:ت)أ،في)3(

.(387204-)3/لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرجانظر:(4)

.45اية/(5)
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اللهلىإفيهالعلمويكلبذلكيؤمنأنالعبد)1(علىيجب،كيفبلاالله

)2(.مجهولغيرالاستواء:مالكقولحكىثم،لىتعا

التكييففإنهالتأويل)3(،نفيهو،كيفبلا:بقولهمالسلفومراد

لحقيقةاتخالفكيفيةيثبتونالذينهمفإنهم،التأويلأهليزعمهالذي

بالتأويل،التكييفوإثبات،الحقيقةنفيمحاذير:ثلاثةفي)4(فيقعون

الاثباتأهلوأما.لنفسهأثبتهاالتيصفتهعنلىتعاالربوتعطيل

وكذاكذاكيفيته:ويقول،لنفسهلىتعااللهأثبتهمايكيفمنهمأحدفليس

التأويلأهلعلىردواوإنماعليهرداكيفبلاالسلفقوليكونحتى

.معناهوتعطيل،اللفظتحريف:والتعطيلالتحريفيتضمنالذي

فصل

تعالى:اللهرحمهوأصحابهحمدأالامامقولا[48ق]ظ/ذكرفي

أخبرنا:قالموسىبنيوسفحدثنا":السنة"كتابفيالخلالقال

السابعةالسماءفوقلىوتعاتباركربنا:لابيقيل:قالأحمدبناللهعبد

لا،نعم:قال؟مكانبكلوعلمهوقدرته،خلقهمنبائنعرشهعلى

"."الرجل(:)ظحاشيةعلىونسخة)أ،ع(في(1)

236(.235،)3/التنزيللممعا:انظر2()

."للتاويل":(أ)في)3(

خطا.وهو"فيقولون":()تفي(4)
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)1(.علمهمنشيءيخلو

:قالالميمونيالحميدعبدبنالملكعبدوأخبرني:الخلالقال

؟العرشعلىليسلىتعااللهإن)2(:يقولعمنأحمداللهعبدأباسألت

الكفر)3(.علىيدوركلهكلامهم:فقال

:بإسنادهله""السنةكتابفيالشافعي)4(الطبريالقاسمأبووروى

من>ماينيوت:لىتعاقولهمعنىما:اللهعبدلابيقيل:قالحنبلعن

>وهومعكل(:لىتعاوقوله7[/لمجادلة]<رابعهمهوإلاثنثهبخوئ

ولاحدبلاالعرشعلىوربنا،بالكلمحيطعلمه:قال4[؟]الحديد/

)6(.والارضالسمواتكرسيهوسعصفة)5(،

وذكره2(،1/80)تيميةلابنالتاسيسنقضفيكماللخلالالسنةانظر:(1)

رقم(،167)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةوابنمعلقا،674()اللالكائي

(.)08

([.قال"(:ظ،ت)أ،في)2(

2(.1/70،280)التأسيسنقضفيكماللخلالالسنةانطر:)3(

لجماعة.واالسنةأهلاعتقادأصولشرحهو:السنةفيوكتابه،اللالكائيهو(4)

".القاسمابو"(:مط،)عمنوسقط

."وصف"(:)بفي()5

675(.)رقم(204)3/الاعتقادأصولشرح:وانظر(.)عمنسقط)6(

303



اللهإنقالرجلعنحنبلبنأحمدسألت)1(:طالبأبووقال

هوإلاب[51ق]ب/ثنثةنجوئمن>مايكوت:لىتعاقولهوتلامعنا،

عليه:قرأتهلاأولها،ويدعونالايةباخرياخذون:قالرابعهز(؟

(")3(ق"فيوقال)2(معهم،فعلمه(لسمؤتمافىيعلماللهرأد>ألغ

<(")4(.الورلدحبلمنإليهأثربونحنلقسه-به-توسوسما>ونعلم[:16اية/1

اللهقالكمااقول:قالرجلاإناللهعبدلابيقلت:المروذيوقال

هوإلاخسةولارابعهمهوإلاثنثؤنخوئمني!وت>ما:لىتعا

الله:عبدابوفقال،غيرهلىاجاوزهولاهذاأقول7[المجاددة/1<سادسهم

إلاثنثؤتجوئمنيصوت>ما:نقولفكيف:قلت.الجهميةكلامهذا

مكانكلفيعلمه:قالهوسادسهم<)5(إلاحمسةولارابعهمهو

)6(.علمهأنهعلىيدلالايةأول:قالمعهموعلمه

خطا.وهو"الطيب":()تفي(1)

هو"."فالعلم(:)ظوفي،"فالعلم")ب(:وفي،"بالعلم"،ع(:)تفي)2(

(.ظ)أ،من)3(

.(1)16رقم(الجهميةعلىالرد16-951،0)3/يطةلابنالابانةانظر:()4

هنا.لىإ"جاوزهولاهذااقول":قولهمن(ظ،)بمنسقط)5(

للذهبيوالعلو(،1)17رقم(061،161)3/بطةلابنالابانةانظر:)6(

.(044)رقم(5111)2/
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السماءفوقعرشهعلىوجلعزاللهوإناخر:موضعفيوقال

منلشيءمماس)1(غيروانه،السفلىالارضتحتمايعلم،السابعة

منه)2(.بائنونوخلقه،خلقهمنبائنلىوتعاتباركهو،خلقه

منالخلالعنهرواهالذي"الجهميةعلىالرد"كتابفيوقال

الله.عبدابنهطريق

.العرشعلىلىتعااللهيكونأنالجهميةأنكرتمابيانباب":قال

تعالى:قالوقد،العرشعلىتعالىاللهيكونأنأنكرتممالهم:قلنا

الارضتحتهوفقالوا:()3(]طه/5[؟شتوىائعركىعلى!الرحمق

كلوفي)4(والارضالسمواتوفي،العرشعلىهوكماالسابعة

قاللانعام/3[](الأرضوفيالثممؤتفيلله>وهووتلوا)5(:،مكان

الربعظمةمنفيهاليسكثيرةأماكنالمسلمونعرفقدفقلنا:أحمد:

ليستالقذرةوالاماكنوالحشوشوأجوافكم)6(...أجسامكم:شئ

السماءفيأنهوجل:عزاللهخبرناوقدشيء،تعالىعظمتهمنفيها

)ب(:"ماس".)1(في

عليه.أقفلم)2(

هنا.لىإ:"انكرتمما:لهمقلنا":قولهمنظ()ب،منسقط)3(

".الارضفيو"(:)بفي(4)

وتلا"."(:)بفي()5

".وأجوافهم"أجسامهم(:)بفي)6(
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امنغأئم!هـتمورفاذاالارضبكميخسفأناف!ماءفيمن>ءأمنخم:فقال

الطيب(ال!يقحعد!ماليه:وقال[،16،17/]الملكالاية000(السماءفيمن

رفعه>بل55[،ن/عمر]ال<إليورافعكمتوفيف!!رإني:وقال[،01]فاطر/

."[05/]النحل<فئقهممنرئهميخافون>[،581النساء/أ(إليةالله

"السنة"كتابفيالخلالبكرأبوب[48ق]ظ/كلهالكتابهذاذكر

البيهقيجمعمنوالهوعلى.وكلامهاحمدنصوصفيهجمعالذيله)1(

كتابانوهما".الشافعيكلاممنالنصوص"جامعسماهالذيكتابهفي

عالم.عنهمايستغنيلاجليلان

فيجعلالذيلله"الحمد)3(:حنبلبناحمد)2(الامامكتابوخطبة

العلام،أهلمنبقاياوالسلامالصلاةعليهمالرسلمنفترةزمانكل

بكتابيحيون،الاذىعلىمنهمويصبرون،الهدىلىإضلمنيدعون

لابليسقتيلمنفكم،العمىاهللىتعااللهبنورويبصرون)4(،الموتىالله

الناسعلىاثارهم)5(احسنفما،هدوهقدتائهضالمنوكم،احيوهقد

)ت،ع(.من)1(سقط

)أ،ت(.)2(من

".حنبل"بن)أ،ت،ع(:منسقط)3(

)ب(.منسقط)4(

"ار".)أ،ت،ع(:في)5(

603



لىتعااللهكتابعنينفون،عليهمأ[52ق]ب/الناس1(اثار)قبحوما

عقدوا)3(الذين،لجاهليناوتأويلالمبطلينوانتحال)2(الغالينتحريف

مخالفون،الكتابفيمختلفونفهم،الفتنةعنانوأطلقواالبدعةألوية

اللهوفيلىتعااللهعلىيقولون،الكتابمخالفةعلىمجمعون،للكتاب

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمونعلم،بغيرلىتعااللهكتابوفيلىتعا

".المضلينفتنمنباللهفنعوذ،عليهميشبهونبماالجهالويخدعون

متشالهمنالزنادقةالحهميةفيهضلتماليان"لاب:قال4(: ....لم)

جلودابدلانفمهمجلود!ت!ا:لىتعاقولهعلىتكلمثم،القران

قد)5(التيجلودهمبالفما:الزنادقة"قالت:قال56[.]النساء/<غيرها

عزاللهأنإلانرىفلاغيرها،جلودااللهوأبدلهماحترقتقدعصت

غئرها(جلودابذئنفم!ه:يقولحينذنببلاجلودايعذبوجل

متناقض.انهوزعمواالقرانفيفشكوا56[،]النساء/

)1()أ،ب،ت(:"اثر".

تصحيف.ولعله،"الضالين":(،ظ)بفي2()

(.)ظمنسقط)3(

(.)بمنسقط(4)

(5ت،ب)ا،من(5)
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يعنيليس(غيرها!ودا>بدلنفم:وجلعزاللهقولإنفقلنا:

لان(،1تجديدها):بتبديلهايعنيوإنما،جلودهمغيرأخرىجلودا

".اللهجددهانضجتإذاجلودهم

أنكرت"مما)2(قال:ثم،القرانستكلمناياتعلىتكلمثم

!الرحمن:تعالىقالوقد،العرشعلىوجلعزاللهأنالصلالالجهمية

الرخمناتعرش!علىاشتوى>ثم:لىتعاوقال5[،]طه/(آشتوئائعرشعلى

كلووجدنا:قالثمالقرانأدلةساقثم95[،]الفرقان/(خبإيمبه-فتر

منالاشفلالدزكفىائمنققينإن>:لىتعاقالوقدمذموما،أسفلشيء

الذفنارنارلئآكفرواينأوقال>:لىتعاوقال145[،]النساء/...(افار

*(الاشفلدمنلعكوناأقذامناتختئحع!اوالإثنسالجنمنأضلانا

."]فصلت/92[

الأرض<وفيلسمواتفيالله>وهو:تعالىقوله"ومعنىقال:ثم

علىوهو،الارضفيمنوإله،السمواتفيمنإلههو:يقول]الانعام/3[،

ولا،مكانعلمهمنيخلولا،العرشدونبماعلمهاحاطوقد،العرش

تجديدها".بتبديلها:يعني،وانماجلودهمغير")ب(:منسقط(1)

مما".وان:"الجهميةعلىالردكتابفي)2(
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>لتعلمر:قولهوذلكأ[،94]ظ/قمكاندونمكانفيتعالىاللهعلميكون

."[21/]الطلاق(ظيثى:بكلقدأحاطالئهقديروانشئ!صاللهأد

يدهفيكانرجلاأنلو:ذلكفيالاعتبار"ومنأحمد:الإمامقال

غيرمنباالقدحأحاطقدادمابنبصركانضيء)1(،وفيهقواريرمنقدج

ب[-52قب/1الأعلىالمثلوله-سبحانهفالثهالقدج،فيادمأبنيكونأن

يكونأنغيرمنهو،وماهوكيفعلموقدحلق،مابجميعأحاطقد

حلق".مماضيءفي

أغلقثممرافقها،بجميعدارابنىرجلاأنلو:أخرىوخصلة":قال

نأغيرمنبيت،كلسعةوكم،دارهفيبيتاكمعليهيخفىلاكانبابها

مابجميعحاطقدسبحانهفاللهالدار،جوففيالدارصاحبيكون

شيءفيهووليس،الاعلىالمثلولههو،وماهوكيفعلموقدحلق،

حلق)2(".مما

>ما:لىتعااللهقولمنالجهميةتاولتومما"احمد:الامامقال

معنااللهإنفقالوا:7[،/]المجادلة<رابعهمهوإلائنثةنخويمني!وت

وفينا.

)ب(.من)1(سقط

.(135137-85،86،)ص/الجهميةعلىالردكتابانظر:)2(
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اللهترأن>ألتم:يقوللىتعااللهإنأوله؟منالخبرقطعتملم:لهمفقلنا

ولارابعهمهوإلاثنثؤتجوئمنماي!ونالازضىفىومالسمؤتمافييعلم

]المجادلة/7[،معهر(هوإلاأكثرولآذلكمننيأولاهوسادسهمإلاخمسة

شئءبكلاللهإنلقنمةيومعلوأبماينئثهم>ثم1(:كانوا)أينمافيهمعلمهيعني

".بعلمهوختمه،بعلمهالخبرففتح7[/]المجادلة(علبئ

كاذبالجهميأنتعلمأنأردتوإذا)3("حمد:أ)2(الإمامقال

مكانفييكونولا،مكانكلفيأنهزعمحينلىوتعاسبحانهاللهعلى

فحين:لهفقل.نعم:فيقولشيء؟ولااللهكانأليس:لهفقل،مكاندون

أحدلىإيصيرفانه؟نفسهعنخارجاأونفسهفيخلقهالشئخلق

:(4)قوالأثلاثة

لجناأنزعمحينكفر:نفسهفيالخلقخلقتعالىاللهانزعمإن

)5(.اللهنفسفيوابليسوالشياطينوالإنس

حينأيضاكفر:فيهمدخلثمنفسهمنخارجاحلقهم:قالوان

كانوا".اينمافيهمعلمه:"يعنيت(:)أ،منسقط(1)

)لب(.من)2(

النسخ.وباقيأحمد،كتابمنو[لمثبت"وإن"،ع(:)بفي)3(

منها".واحدمنله"لإلد:كتابهفياحمدوزاد"،أقاويل"(:،عب)1،في(4)

"."نفسه(:،عظ)أ،في(5)
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وقذر)1(.وحشمكانكلفيدخلأنهزعم

عنرجع:فيهميدخللمثمنفسهمن)2(خارجاخلقهم:قالوان

)3(".السنةأهلقولوهو،جمعأكلهقوله

>وهومعكؤ(القرانفيذكرمابيانباب"أحمد:)4(الامامقال

:وجوهعلىوهذا)5(

مع!ما!اننى:السلامعليهماوهارونلموسى)6(لىتعااللهقال

عنكما.الدفعفييقول]طه/46[وأرهـ(اشتمع

لالصنجه-يقولإذالغارفهماإذاثنين!وثاكت:وقال

عنا.الدفعفييعني04[،]التوبة/<معناأللهإنتخزن

النصرةفييعني924[]البقرة/(المجبرينمع>والله:لىتعاوقال

عدوهم.علىلهم

هناهلىإ."خارجا..خلقهم:قالوإن")ب(:منسقط(1)

"هعن"،ع(:)ظفي)2(

.(138،913)ص/الجهميةعلىالردكتابانظر:)3(

فقط.)ب(من()4

"وهو".)ع(:فيووقعظ(،ت،ب،)أ،منسقط)5(

".لىتعااللهقول"بدل""قوله،ع(:ظ،ب)أ،في)6(
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فييعني35[]محمد/(معكئمواللهالاضكلون>وأشم:لىتعاوقوله

)2(.عدوكمعلى1(لكم)النصرة

<القولمنلايرضئمايبيتونإدمعهغ>وهو:لىتعاوقال

فيهم.بعلمه:يقوللنساء/801[،11

العونفي:يقول62[،]الشعراء/(سجقدينربىمعىإن!حلأ:وقوله

أ[.53ق]ب/فرعونعلى

معأنهسبحانهاللهعلىادعىبماالجهميعلىالحجةظهرتفلما

له)4(.مباينولالشيءمماس)3(غيرشيءكلفيهو:قالحلقه

لا.:قاللهم؟مماسأهوللبشرمبائنغيركانفاذا:لهفقلنا

ولالشيءمماسغيرشيءكلقيب[94ق]ظ/يكونفكيفقلنا:

الجهالليخدعكيف،بلا:فقال.لجوابايحسنفلملشيء)5(؟مباين

عليهم.ويموهالكلمةبهذه

)ع(.من)1(سقط

هنا.لىإ.("..الاعلون)وانتم:لىتعاوقوله"ت(:)أ،منسقط)2(

".ماش"(:)بفي)3(

)ظ(.منسقط(4)

لشيء".مبايناولالشيءمماس"بدللشيء"مماسولالشيء،مباين")ب(:في)5(
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والنارلجنةاتكونإنماأليسالقيامةيومكانإذا)1(:لهقلناثم

بلى.:فقاللهواء؟واوالعرش

حيثكانكماشيء،كلفييكون:قالربنا؟يكونفأينفقلنا:

الدنيا.كانت

علىفهوالعرشعلىلىتعااللهمنكانماانمذهبكمففيقلنا:

منكانوما)2(،الجنةفيفهولجنةافيلىتعااللهمنكانوما،العرش

الهواء،فيفهوالهواءفيمنهكانوماالنار،فيفهوالنارفيلىتعاالله

وجل)3(".عزاللهعلىكذبهمللناستبينذلكفعند

فيلىتعااللهأنزعموا)5(حينللجهميةوقلنا"أحمد:)4(الإمامقال

جعلهللجبلرئه->فلماتجلى:لىتعااللهقولعنأخبرونا:قلنا،مكانكل

كمافيهكانفلوبزعمكم؟لجبلافياكان[،143]الاعراف/(د!ا

العرشعلىسبحانهكانبلفيه)6(؛هولشيءتجلىيكنلمتزعمون

)ب(:"!ن".)1(في

تعالىاللهمنكانوما،العرشعلىفهوالعرشعلىتعالىاللهمنكان"ما:قوله)2(

فقطه)ع(من"الجنةفيفهوالجنةفي

.(1421-04)ص/الجهميةعلىالردانظر:)3(

)ب(.من(4)

"زعمتم".النسخجميعفي)5(

ووقع،فيه"هولشيءتجلى"بدلله"تجلى"ظ(:ت،)ا،فيووقع)ب(،فيكذا)6(

له".يتجلى")ع(:في
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ذلك)1(".قبلقطرآهيكنلمشيئالجبلاورأى،فيهيكنلملشيءفتجلى

كله.نورهوفقالوا:نور؟الله:للجهميةوقلنا"أحمد:)2(الامامقال

ربها<بؤرالازضوألثرقت>:وجلعزاللهقال:لهمفقلنا

نورا.لهنثناوهجلأخبرفقد]الزمر/96[،

وهومكانكلفيسبحانهاللهأنزعمتمحينأخبرونا:لهموقلنا

دخلإذاالسراجبالوما؟سراجبلاالمظلمالبيتيضيءلافلمنور؛

ادنهعلىكذبهمللناستبينذلكفعنديضيء؟)3(المظلمالبيت

)4("هلىتعا

دعواكذلكوشيعتهجهم"كان:اللهرحمهأحمد)5(الامامقال

بشرابكلامهمضلواوفضلوا،والحديثالقرانمنالمتشابهلىإالناس

،خراسانأهلمنكان)7(-اللهعدو-الجهمانبلغنا:فيماوكانكثيرا)6(.

فلقي،لىتعااللهفيكلامهأكثروكان،وكلامخصوماتصاحبوكان

.(481)ص/الجهميةعلىالردانظر:(1)

(.)بمن)2(

)ت(.منسقط)3(

.(481،941)ص/الجهميةعلىالردانظر:()4

)ظ(.فيليس)5(

فقط.)ب(من)6(

كان".أنهاللهعدوالجهم"عن،ع(:ظ،ت)أ،في)7(
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له:فقالوا،الجهمفعرفواالسمنية)1(،:لهميقالالكفارمنأناسا

حجتكظهرتوانديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرتفإننكلمك

نأتزعمألست:قالواجهما،كلموافيما)2(وكان،دينكفيدخلناعلينا

عينكرأتفهل:لهقالوا.نعمب[:53]ب/قالجهمقاللها؟إلك

شممتفهلقالوا:لا.:قال؟كلامهسمعتفهلقالوا:لا.:قال؟إلهك

فهلقالوا:لا.:قالحسا؟لهوجدتفهلقالوا:لا.:قال؟رائحةله

الجهمفتحير:قال؟إلهأنهيدريكفماقالوا:لا.:قالمجسا؟لهوجدت

جنسمنحجةاستدركإنهثميوما،أربعينيعبد)3(منيدرفلم

الروجأنيزعمونالنصارىزنادقةأنوذلك،النصارىزنادقةحجح)4(

يحدثأنأرادفاذا،اللهذاتومناللهروجمريمابنعيسىفي)5(الذي

عماوينهىيشاءبمافيأمر،لسانهعلىفتكلم؛خلقهبعضفيدخلأمرا

هذهمثلحجة)6(الجهمفاستدركالابصار،عنغائبروجوهويشاء،

:قالا[5.ق]ظ/روحا؟فيكأنتزعمألست:للسمنيفقال،لحجةا

:قال؟كلامهسمعتفهل:قاللا.:قال؟روحكرأيتفهل:قال.نعم

(.)ظناسخضبطهاهكذا(1)

مما"."(:،عت)أ،في2()

يعبد"ه"من)أ،ت،ظ،ع(:منسقط)3(

"حجة".)أ،ت،ظ،ع(:في)4(

"التي".)أ،ت،ظ،ع(:في)5(

)ت(.منسقط)6(
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لا،اللهفكذلك:قاللا.:قالحسا؟ومجسالهوجدتفهل:قاللاه

عنغائبوهو،رائحةلهيشمولاصوت،لهيسمعولا،وجهلهيربد

فياياتثلاثووجد)1(.مكاندونمكانفييكونولاالابصار،

الأب!خر(تدركهلا>،الأنعام/3[1(الاز!ىوفىلسمواتفى>وهوالله

علىالقرانوتأول،الاياتهؤلاءعلى)2(كلامهأصلفبنى[301/]الأنعام

ورهعم،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبأحاديث)3(وكذب،تأويلهغير

حدثأوكتابهفينفسهبهوصفممابشيءلىتعااللهوصفمنأن

المشبهة،منكانأوكافراكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعن)4(

عبيدبنعمروأصحابمنرجالقولهعلىوتبعهكثيرا،بشرافأضل

الجهمية.دينووضع،فلانواصحاب

شفء،>لتسكمثله-:لىتعاقولهعنالناسلهمسأفإذا

تحتهوالاشياء،منشيءكمثلهليس:يقولون؟تفسيرهما[11]الشورى/

فيهوولا،مكانمنهيحهلولا،العرشعلىهوكما،السابعةالارض

خطاهوهو"وجدت":()تفي(1)

."كلامهأصل"بدل"أصله"(:)ظفي2()

."يثدحاأ":()بفي)3(

."عنه":()تفي(4)
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فيلا)1(أحد؛إليهينظرولا،يكلمولايتكلمولا،مكاندونمكان

ولايعقلولا،بصفةيعرفولا،يوصفولا،الاخرةفيولاالدنيا

علموهو،كلهوجهوهوبعقليدركولا،منتهىولاغايةلهولا)2(يغفل

لا،كلهقدرةوهو،كلهنوروهو،كلهبصروهو،كلهسمعوهو،كله

وكل،معقولولابمعلوموليس،مختلفينأ[54ق]ب/بوصفينيوصف

خلافه.علىفهوتعرفهلثيءانهبقلبكخطرما

قلنا:.لخلقاهذاأمريدبرمننعبدقالوا:؟تعبدونفمن:لهمفقلنا

قلنا)3(:.نعمقالوا:؟بصفةيعرفلامجهولالخلقهذاأمريدبرفالذي

أنفسكمعنتدفعونإنماشيئا،تثبتونلاأنكمالمسلمونعرفقد

.تظهرونبماالشنعة

يكلملمقالوا:؟موسىكلمالذيهويدبرالذيهذا:لهمقلناثم

اللهعنمنفيةلجوارحوا،بجارحةإلايكونلاالكلاملان،يتكلمولا

الناسأشدمن)4(أنهمظنقولهملجاهلاسمعفاذا.لىوتعاسبحانه

وكفرضلالةلىإيعودإنماكلامهمأنيعلمولم،سبحانهللهتعظيما

)ا،ت،ظ(.من)1(سقط

".)ب،ظ(،ولعلها:"يعقل)2(من

قلنا"..نعمقالوا:؟بصفةيعرفلامجهول")ت(:منسقط)3(

)ت،ع(.من)4(
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)1(".اللهفلعنهم

مناللهعبدوكتبه،اللهعبدخطمنالكتابهذاكتبت:الخلالقال

أبيه.خط

منهنقلهبماالتأويل")2(إبطال"كتابهفييعلىأبوالقاضيواحتح

احمد.عن

أحمد.عنفيهمابعضكتابهفيعقيلابنوذكر

لىإوعزاهالبيهقيمنهونقلوحديثا،قديماأصحابهمنهونقل

ولماحمد،عنتيميةابنب[05]ظ/قالاسلامشيخوصححهاحمد،

فيه.طعنيهممتاخرولااصحابهمتقدميمناحدمنيسمع

عنالخلالغلامالعزيزعبدبكرأبويرويهالكتابهذا:قيلفان

وهؤلاء.أبيهعنأحمدبناللهعبدعنالمثنىبنالخضرعنالخلال

فكيف،مجهولفانه)3(المثنىبنالخضرإلامعروفونأئمةكلهم

)4(؟!مجهولبروايةأحمذعنالكتابهذاتثبتون

)ب(.)1(من

)2((1/5)233

هذا،"الجهميةعلىالرد"منهااشياء،أحمدبناللهعبدعننقل،الكنديهو)3(

)295(.رقم(47)2/الحنابلةطبقاتانظر:

اولى.والمثبت،"مجهولةبرواية"(:،مط)عفي4()
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:وجوهمنلجوابفا

كلامروىكما،عنهوروىالخلالعرفهقدهذاالخضراناحدها:

له.غيرهجهالةيضرولا،أصحابهوأصحابأصحابهعناللهعبدبيأ

أحمد،بناللهعبدخطمن)1(كتبته:قالقدالخلالأن:الثاني

الخضرعنرواهإنماالخلالانوالظاهر،ابيهخطمناللهعبدوكتبه

لىإذلكوضم،النقلأهلطريقعلىالسندمتصليكونأنأحبلانه

منيكنولم،اللهعبدمنسمعهحينصغيراكانوالخضر،الوجادة

.الشيوخمنهوولا)2(،بالعلمالمشهورينالمعمرين

الادبكتابفيفقال"جامعه"فيهذاغيرعنهالخلالروىوقد

احمدبناللهعبدبخطالمثنىبنالخضرليإدفع:فقال"لجامع"امن

:قالمهنا،حدثناب[54ق]ب/الخضرقال،عنه)3(أرويهأنليأجاز

:فقال؟الصلاةفييمينهعنيبزقالرجلعن:حنبلبنأحمدسألت

له:فقلت.الصلاةغيروفيالصلاةفييمينهعنالرجليبزقأنيكره

عنأليس:قال)4(؟الصلاةغيرفييمينهعنالرجليبزقأنيكرهلم

يمينهعنالذبد:فقال.ملكأيضايسارهوعن:فقلت؟الملكيمينه

".كتبه:"لعله(:)ظناسخقال(1)

فقط.)ع(من)2(

"."أروي)ب(:في)3(

هنا.لىإ"غيرالصلاةوفيالصلاةفي"(:ظ،ب،)تمنسقط()4
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")1(.السيئاتيكتبيسارهعنوالذي،الحسناتيكتب

حدثنا:قالالكنديالمثنىبنالخضروأخبرنا":الخلالقال

كانإذاالمرتد،ذبيحةباكلباسلا":أبيقال:قالأحمدبنعبدالله

")2(.المجوسيةلىإيكنولمنصرانيةأويهوديةلىإارتداده

المرتدذبيحةوأن،الروايةهذهخلافمذهبهفيوالمشهور:قلت

غيرها.أصحابهأكثريذكرولمأصحابهجمهورعنهرواها،حرام

بنلحسيناأبوالقاضيذكرهما:الكتابهذاصحةعلىيدلومما

بنأحمدبنمحمدجعفرأبيكتابفيقرأت:فقال،يعلىأبيالقاضي

بنأحمدبنصالح:أبيعلىقرأت:قالحنبلبنأحمدبنصالح

منعلىردا،محبسهفيأبيعملهكتابهذا:وقال،الكتابهذاحنبل

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفسرهماوترك،القرانبطاهراحتج

)3(.اتباعهيلزموما

حنبلبن)4(اللهعبيدأخبرني"":السنة"كتابفيالخلالوقال

.(441-431)3/لحنبليامفلحلابنالمرعيةوالمنحالشرعيةالادابانظر:(1)

وهو"مجوسيةلىإيكنولم"بدل"مجوسيةلىإوكذلك"(:ظ،)بفيوقع)2(

خطا.

65(.)2/الحنابلةطبقاتانظر:)3(

".اللهعبد"ظ(:)ب،في)4(
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:-حنبلبنأحمديعني-عميقال:قالإسحاقبنحنبلابياخبرني

بلايشاء،وكماشاءكيف)1(استوىالعرشعلىلىتعااللهاننؤمننحن

لهاللهأ[51ق]ظ/فصفاتاحد،يحدهاوواصفيبلغهاصفةولاحا

وهو،غايةولابحدالابصارتدركهلا،نفسهوصفكماوهو،ومنه

)2(.الغيوبوعلاموالشهادةالغيبلمعاوهوالابصار،يدرك

:قال،حدثهمحنبلاانعيسىبنعليواخبرني:الخلالقال

لىإينزلسبحانهاللهان:تروىالتيالأحاديثعناللهعبداباسالت

الاحاديث؟هذهاشبهوما،قدمهيضعاللهوان،يرىاللهنوالدنيا،سماء

ماانونعلمشيئا،منهانردولابهاونصدقبهانؤمن:اللهعبدابوفقال

باسانيدكانتإذاحقوسلموالهعليهاللهصلىالله)3(رسولبهجاء

بهوصفمماباكثريوصفولا،قولهاللهعلىنردولاصحاج)4(،

الشميعوهوشفهيولتسكمثله-:غايةولاحدبلا؛نفسه

ه[11]الشورى/()5(البصير

)ب،ت(.من)1(سقط

32(.31،)2/لعقلوالنقلتعارضدرء:فينحوهانظر)2(

."لرسولا":(ت،ب)أ،في)3(

."صحاحاسانيد":(ع)أ،تفي(4)

31(.2،03/)لنقل1والعقلتعارضدرءانظر:()5
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)1(،ذاتهفيشيءكمثلهليسأحمد:عناخرموضعفيحنبلوقال

لنفسهفحد،لنفسهالصفةلىوتعاتباركاللهجملأقد،نفسهوصفكما

إلا[55ق]ب/معلومةولامحدودةغيروصفاتهشيء،يشبههليسصفة

يبلغولاتقدير،ولاحدبلابصيرسميعفهو:قال.نفسهبهوصفبما

بماونصفه،قالكمافنقول،لحديثواالقراننتعدىولا،صفتهالواصفون

.الواصفونصفتهيبلغولا،ذلكنتعدىولانفسهوصف

صفاتهمنصفةعنهنزيلولا،ومتشابههمحكمه،كلهبالقراننؤمن

القيامةيومبعبدهوخلوةونزولكلاممننفسهبهوصفوما،شنعتلشناعة

فييرىلىوتعاسبحانهاللهأنعلىيدلكلهفهذا؛عليهكنفهووضعه

ماإلاحدولاصفةبغيرفيهوالتسليم،بدعةكلههذافيوالتحديد،الآخرة

الغيبلمعاغفوراعالمامتكلمايزللمبصير،سميع.نفسهبهوصف

وهوترد،ولاتدفعلانفسهبهاوصفصفاتفهذه،الغيوبعلاموالشهادة

95[،]الفرقان/(اتعرشعلىاستوى>ثم:لىتعاقالكماحد،بلاالعرلشعلى

كلخالقوهوشيء،كمثلهليس)2(،إليهوالاستطاعةإليهالمشيئةشاء،كيف

نتعدىلاتقدير،ولاحدبلابصيرسميع[)3(،نفسهوصف]كماوهوشيء،

لمشبهة.والجهمية،اتقولعمالىتعا-لحديثواالقران

".صفاتهفيولاذاتهفي"فقط)ع(في()1

إليه"."،ع(:ظت،ب،)ا،في)2(

31(.2/)التعارضدرءمن)3(
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ويدكبصري،بصر:قالمن:قال؟تقولماوالمشبهةله)1(:قلت

بخلقه.سبحانهاللهشبهفقد؛كقدميوقدم،كيدي

المتقدمينوجميع،لجهميةباامتحنفإنهكثيرهذافيأحمدوكلام

منهمالمتأخرينبعضكانوإن؟ذلكفيمنهاجهمثلعلىأصحابهمن

الرعيلولكنأحمد،الامامأنكرهاالتيالبدعةمننوعفيدخل)2(

قوله.قولهملحديثاأئمةوجميعكلهمأصحابهمنالاول

وجملالعالمينفيمنار!ر)3(لىتطاللهرفعالذيقالعديتأهلأنمةأقوال

الآضريقههصدقاقلممطله!

بيأ:محدبكرله)5(روىالذي)4(:وشيخهمامامهمقولذكر

عنه:اللهرضيهريرة

قالجيدبإسناد"النقض"كتابفيعنهب[51ق]ظ/الدارميروى

فيانكاللهم":قالالنارفيوالسلامالصلاةعليهإبراهيمألقيلما

")6(.أعبدكواحدالأرضفيوأناواحد،السماء

)أ،ظ،ع(.)1(من

"ه)ا،ت،ع(:"يدخل)2(في

.""منازلهم(:)بفي)3(

".وامامهمشيخهم")أ(:في(4)

".عنه"(:)بفي)5(

.(641)ص/يجهتخرتقدم(6)

323



عمروأبو:الأربعةالدنياائمةأحد،وقتهفي()1الشامامامقولذكر

تعالى:اللهرحمهالأوزاعي

متوافرونوالتابعون"كنا:قالانه"الصفات"فيعنهالبيهقيروى

منالسنةبهوردتبماونؤمن.عرشهفوقوجلعزاللهإن:نقول

عنه)2(.ذلكحكايةتقدموقد،"صفاته

بناللهعبد:وقتهقي[ب5هق]ب/الدنيا(أهل)4امامقولذكر)3(

تعالى:اللهرحمهلمباركا

ربنا؟نعرفبماذا:لهقيلانهالتواترمنقريبةصحةعنهصحوقد

".خلقهمنبائن،عرشهعلىسمواتهفوقبانه":قال

)6(.تقدموقد)5(الدارميعثمانوقبله،لحاكماوقبله،البيهقيذكره

خطا.وهو"فعيةالشا":(،ع)بفي(1)

.(861/)صفي(2)

.(،ع)ظفيليس)3(

.(،عظ،أ)من(4)

".عثمانرميالد"(:،عظ،)تفي)5(

.(191)ص/راجع"تقدموقد"(:)بمنسقط()6
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تعالى:اللهرحمهوقتهإمامزيدبنحمادقول

فيليسيقولوا:أنيحاولونإنما":الجهميةفي)1(قولهعنهتقدم

")2(.الجهميةعلىالناساشدمنوكانشيء.السماء

تعالى:اللهرحمههارونبنيزيدقول

)3(عباسحدثنا":السنة"كتابفيحمداالإمامبناللهعبدقال

نازعممن:يقولهارونبنيزيدسمعت:قاليحيىبنشاذ)4(حدثنا

فهوالعامةقلوبفييقر)5(ماخلافعلىاستوىالعرشعلىالرحمن

جهمي)6(.

اللهفطرماهو:العامةقلوبفييقر)7(والذي:الاسلامشيخقال

والشدائدالنوازلعند)8(لىتعالربهاتوجههامنالخليقةعليهلىتعا

)أ،ت،ع(5من)1(سقط

.(491-391/)صيجهتخرتقدم(2)

."عباسحدثنا":(،عت،ا)منسقط)3(

خطا.وهو"شداد":(ظ،)بفي(4)

مخفف.يقر:(:3101)2/العلوفيالذهبيقال"تقرر"،،ع(:ظ)ب،في)5(

رقمالسنةفيأحمدبناللهوعبد268(،)ص/أحمدمسائلفيداودابوأخرجه)6(

حسن.وسنده(45.0111)

.تقرر("":(،عظ،)بفي)7(

الشدائد".عندقلوبها"توجهت،ع(:)أ،في)8(
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من،يسرةولايمنةتلتفتلاالعلونحو=لىتعاإليهوالرغباتوالدعاء

منوماعليها،الناسفطرالتياللهفطرةلكن)1(،عليهوقفهمموقفغير

لىإوينقلهيجهمهحتى)2(،الفطرةهذهعلىيولدوهوإلامولود

له)3(.يقيضمنالتعطيل

الله:رحمهمهديبنالرحمنعبدقول

نأأرادواالجهميةإن:قالانهصحيحبإسنادواحدغيرعنهروى

فإنيستتابوا؛أنأرى،العرشعلىيكوننو،موسىكلماللهأنينفوا

)4(.أعناقهمضربتوإلاتابوا

مانيأوالمقامالركنبينلحلفتحلفتلو:المدينيبنعليقال

)6(.مهديبنالرحمنعبدمن)5(أعلمرأيت

".)أ،ت،ع(:"ولكن)1(في

)ا(:"الفطر".)2(في

266(.،265)6/والنقلالعقلتعارضبدرءقارن)3(

السنةفيأحمدبناللهوعبد262(،)ص/أحمدمسائلفيداودأبوأخرجه(4)

وغيرهم.(05.058)5رقمالاعتقادأصولشرحفيواللالكائي(،44،48)

والمؤلف.والذهبيتيميةابنوصححه

)ت(.منسقط)5(

2(.1/52)والتعديللجرحامقدمةانظر:)6(
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لمائتينارأسعلىالبصرةأهلامامالضبعيعامربنسعيدقول

تعالى:اللهرحمه

:فقالالجهميةعندهذكرأنه"السنة"كتابفيعنهحاتمأبيابنروى

المسلمينمعالأديانأهلجمعأوقد،والنصارىاليهودمنقولاشرهم

.(1شيء)العرشعلىليس:هموقالوا،العرشعلىاللهأنعلى

الله:رحمهبواسطالحديثأئمةأحدالموامبنعبادقول

:يقولونكلامهماخرفرأيتصحابهوالمريسيبشراكلمت:قال

يوارثوا)2(.ولايناكحوالاأنواللهأرىشيء.السماءفيليس

اللهرحمهماومسلمالبخاريشيخالقعنبيمسلمةبناللهعبدقول

تعالى:

منرجلافسمعا[52]ظ/قالقعنبيعندكناأحمد:بنبيانقال

لامن:القعنبيفقال.استولىالعرشعلىالرحمن:يقولالجهمية

التاسيسونقض2(،16)6/التعارضدرءفيتيميةابنالاسلامشيخبتمامهنقله(1)

علىالردفيحاتمأبيولابن،السنةفيأحمدبناللهلعبدوعزاه(،1/188)

الجهمية.

.المطبوعاللهلعبدالسنةكتابفياجدهلم:قلت

،)1753السنةفيوالخلال5(،16)65،رقمالسنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه)2(

1756).
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قلوبفيتقرركمااستوىالعرشعلىالرحمنأ[56ق]ب/أن)1(يوقن

جهمي)2(.فهوالعامة

"خلقكتابفيلىتعااللهرحمهإسماعيلبنمحمدالبخاريقال

)3(.تقدموقدسواء،مثلههارونبنيزيدعنالعباد":أفعال

تعالى:اللهرحمهماحمدأالامامشيخعاصمبنعليقول

الذينمنأكفرولداسبحانهللهإنقالوا:الذينما:قالأنهعنهصح

)4(.يتكلملمسبحانهاللهإنقالوا:

وأنا،الزندقةكلامهمفإنوأصحابهالمريسيمناحذروا:وقال

إلها)5(.السماءفيأنيثبتفلمأستاذهمكلمت

"."السنةفيصنفممنواحدغيرعنهحكاه

عليهفاستأذنأبيعندكنت:عاصمبنعليبنيحيىوقال

".)ا،ت،ع(:"يؤمن)1(في

رقم(6501)2/للذهبيالعلوفيكماتصانيفهفيالقحيطيالعزيزعبدأخرجه)2(

12(4).

)63(.رقم2(4)ص/للبخاريالافعالخلقوانظر:32(،5)ص/في)3(

)22(.رقمالعبادافعالخلقفيالبخاريذكره()4

)23(.رقمالعبادافعالخلقفيالبخاريذكره)5(

.بنحوه(191)السنةفياحمدبناللهعبدواخرجه

328



له؟وما:فقال!عليكيدخلهذامثلأبت)1(يا:لهفقلتالمريسي

،الارضفيمعهاللهأنويزعم،مخلوقالقرانإن:يقولإنه:فقلت

القرانإن:قولهعليهاشتدمامثلعليهاشتدرأيتهفما،ذكرتهوكلاما

)2(.الارضفيمعهاللهإنوقولهمخلوق

الرد"كتابفيحاتمأبيبنالرحمنعبدعنهالاثرينهذينذكر

".الجهميةعلى

تعالى:اللهرحمهجريربنوهبقولى

فيليسأنيحاولونفإنهم؛جهمورأيإياكم:قالأنهعنهصح

الكفر.إلاهووما،إبليسوحيمنإلاهووماشيء،السماء

".السنة"فيرسالتهفيالحافط)3(عثمانبنمحمدحكاه

")4(:الافعال"خلقكتابفيلىتعااللهرحمهالبخاريوقال

علىليسأنهيريدونإنماالزنادقةالجهميةجرير:بنوهبوقال

.استوىالعرش

".به)أ،ب،ظ(:"يا)1(في

الثقاتفيحبانوابنمطولا،63()7/بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه)2(

مختصرا.258()9/

الغفار".للعليالعلو"هيالسنةفيورسالته،الذهبيهو)3(

)693(.رقم(9301)2/العلوفيالذهبيأخرجهو]لاثر

.(591)ص/فيتقدموقد)6(،رقم(13)ص/)4(
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أحد،وغيرهالبخاريشيخ،النبلشيوخأحدعليبنعاصمقول

رحمهموالليثذئب،ابيوابن،شعبةعنحدثالثقاتالحقاظالأئمة

تعالى:الله

جامعفيمجلسهيحزر)1(منالمعتصموجه:الخطيبقال

فيالناسويجلس،الرحبةسطحعلىيجلسعاصموكان،الرصافة

:مرةعشرةاربعقالحتىجدامرة)3(لجمعافعظميليها)2(،وماالرحبة

المجلسفحزر،لكثرتهميسمعونلاوالناسسعد،بنالليثحدثنا

رجل)4(.ألفومائةعشرينفكان

)5(.المسلمينسيدهو:فيهمعينبنيحيىقال

فيأنيؤمنلاأنهكلامهمنفتبينجهمياناظرت:عاصمقال

ربا)6(.السماء

ب[،56ق]ب/هذاعلىيدورونالجهميةكان:الاسلامشيخقال

)أ،ع(:"يحرز".)1(في

)ب(:"بينهما".)2(في

)ب(:"يوما[.)3(في

2(.42/)12بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه()4

2(.42/)12تاريخهفيالخطيبأخرجه)5(

261(،)6/التعارضدرءقيكماالجهميةعلىالردفيحاتمأبيابنأخرجه)6(

.(1/918)التاسيسونقض
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فلما،السنةأهلوكثرةوالائمةالسلفلوفوربهيصرحونيكونواولم

إليهيشيرونأولئككانبماأتباعهمصرحالائمةوانقرضالعهدبعد

الامرطالكلما،البدعظهرتب[52ق]ظ/وهكذا:قال،حولهويدورون

الاسلامفيظهرتبدعةولو:قال.وتغلظتأمرهااشتدالعهدوبعد

الاتحادلىإالامرانتهىأنلىإ،التشيعبدعةثموالارجاء،القدربدعة

لهما.وأمثالحلولوا

رحمهماالشافعيصاحبالكنانييحيىبنالعزيزعبدالامامقول

لى:تعاالله

فيالجهميقولباب:فيهقال"الجهميةعلىالرد"فيكتابله

معنىأنالجهميةزعمت(!اشتوىائعرشعلى!الرحمن:لىتعاقوله

يريدونمصرعلىفلاناستوى:العربقولمن،لىاستو:استوى

مدةعليهاتتاللهخلقمنخلقيكونهل:لهفيقال:قالعليها،استولى

كافر.فهوذلكزعمفمن:لهقيللا.:قالفإذا)1(؟عليهبمستولليس

بمستولاللهليسمدةعليهأتتالعرثرإن:تقولانيلزمك:لهفيقال

السمواتقبلالعرشخلقانه)2(سبحانهاخبرلانهوذلك،عليه

التيالمدة:تقولانفيلزمك،خلقهنبعدعليهاستوىثم،والارض

".مستولهوليس")ظ(:وفي"،عليهبمستولاللهلشى")ب(:في(1)

أولى.والمثبت"حلقأنهأخبرسبحانهلانه")أ(:وفي،"سبحانهأنه")ت(:في2()
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لىتعااللهليسوالارضالسمواتحلققبل)2(]فيها[العرشكان)1(

والاحتجاجالعلوتقريرفيطويلاكلاماذكرثمفيها،عليهبمستول

)3(.عليه

منوغيرهراهويهبنإسحاقشيخالحميد:عبدبنجريرقولىذكر

تعالى:اللهرحمهمالأئمة

نأيحاولونوانما،سمواخره،عسلأولهالجهميةكلام:قال

إله.السماءفيليسيقولوا:

)4(."الجهميةعلىالرد"كتابفيحاتمأبيابنرواه

شيخالنبلشيوخأحدالحميديالزبيربناللهعبدقولىذكر

بهافتتحرجلأولوهو،وقتهفيوالفقهالحديثأهلإمامالبخاري

:"صحيحه"البخاري

يدالهود>وقالت:لىتعاقولهمثلوالحديثالقرآنبهنطقوما:قال

ومثل64[،/]المائدة(مئسوطتانيداهبلقالوأبماولعنواأيدحممغئتمغلوله)الله

خطا.وهو،"علىكان"(:)تفي(1)

النسخ.جميعمنوسقط،التعارضدرءمن)2(

.(511.611)6/والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)3(

،1/991)التاسيسونقض265(،)6/والنقلالعقلتعارضدرءفيكما(4)

36(.0)رقم(2859/)للذهبيوالعلو(،002
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هذااشبهوما67[،]الزمر/(سمينهءمظويت>والسمؤت:لىتعاقوله

عليهوقفماعلىونقفنف!ره،ولا،فيهنزيدلا=والحديثالقرآنمن

،[5]طه/(آشتوئائعرشعلىأ[57ق]ب/!الرخمق:ونقول،والسنةالقرآن

جهمي)1(.مبطلفهوهذاغيرزعمومن

مبتدعا،جهميايكونالقرآنلفظأنكرمنبأنالسلفمقصودوليس

)2(.وحقيقتهمعناهأنكرمنمقصودهموإنمازنديقا،كافرايكونفانه

البخاريشيخالئبلشيوخأحدالخزاعيحمادبننعيمقول

تعالى:اللهرحمما

عليهيخفىلا)3(:معناه4[]الحديد/(>وهومعكؤ:قولهفيقال

إلاثنثؤنخوىمني!وت>ما:لىتعاقولهلىإترىألا،بعلمهخافية

)4(.خافيةعليهتخفىلاأنأراد7[]المجاددة/<رابعهمهو

ومن.مسندهاخرفيالمطبوع(46،5547)2/للحميديالسنةاصولانظر:(1)

العلوفيوالذهبي(،9)30رقم(904)3/التوحيدفيمندهابن:اخرجهطريقه

هما.وغير(514)رقم(20701/)

."حقيقتهاو":()ظفي(2)

."معناها":(ظ،)بفي3()

)428(.رقم(2901)2/العلوفيالذهبيذكره)4(
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كفر،فقدبخلقهلىتعااللهشبهمن:يقولسمعته)1(:البخاريقال

اللهوصفا[53ق]ظ/ماوليسكفر،فقدنفسهبهاللهوصفماانكرومن

تشبيها)3(.لمجيمرسولهولا)2(نفسهبهلىتعا

تعالى:اللهرحمهالرازيجعفرابيبناللهعبدقول

الرزاي)4(جعفرابيبناللهعبد"جعل:الضريسبنصالحقال

حتىلا:ويقول،جهمرأييرى،راسهعلىبالنعللهقرابةيضرب

".خلقهمنبائن،استوىالعرشعلىالرحمن:تقول

")5(.الجهميةعلىالرد"كتابفيحاتمابيبنالرحمنعبدذكره

هوإنما،إسماعيلبنمحمدالبخاريهوفليسوهم،وهوالنسخجميعفيكذا(1)

بنمحمدرأى:لمؤلفافلعل،السلميإسماعيلأبوالترمذيإسماعيلبنمحمد

.البخاريفكتب،الصحيحصاحبالبخاريأنهذهنهلىإفسبقإسماعيل

".نفسهبهاللهوصفماوليسكفر،فقد")ت(:منسقط)2(

،(01)6(641)3/الجهميةعلىالرد-المختار،الكبرىالإبانةفيبطةابنأخرجه)3(

كماالجهميةعلىالردفيحاتمأبيوابن(،62631/)دمشقتاريخفيعساكروابن

.(24)9رقم(3901)3/العلوفيوالذهبي)369(،رقماللالكائيعند

6(.01/01)السيرفيذكرهثمإسنادباصحسمعناه:الذهبيقال

)ب(.فيليس(4)

(265)6/والنقلالعقلتعارضودرء(،1/791،891)التأسي!سنقضفيكما)5(

.(204)رقم(24801/)للذهبيوالعلو،تيميةلابن

334



الله:رحمه(1القطيعي)معمرأبيالحافظقول

فيليسأنه)3(الجهميةكلاماخر:قالأنهعنهحاتمأبيابنذكر)2(

4(.إئه)السماء

تعالى:اللهرحمهما)6(يوسفبيوأالوليد)5(بنبشرقول

له:فقاليوسفأبيلىإالوليدبنبشرجاء:قالحاتمأبيابنروى

:فقال.يتكلمونوفلانالاحولوعليالمريسيوبشرالكلامعنتنهاني

:وقاليوسفأبوفبعث.مكانكلفياللهإن:يقولون:قال؟يقولونوما

الاخر،والشيخالاحولبعليفجيءبشر،قاموقد،إليهفانتهوا،بهمعلي

لاوجعتك،أدبموضعفيكأنلو:وقالالشيخلىإيوسفأبوفنظر

استتابوقد،به)7(وطوفالاحولعليوضرب،الحبسلىإبهمرو

الاماممسندويور،عصرهفيالعراقمسند،حمدانبنجعفربناحمدهو(1)

هـ.368سنةفيتوحمد،ا

".ذكره"ت،ع(:)أ،في2()

".الجهمي"(:)مطفي)3(

حاتم.بيأابنعن()435رقم(5011)2/العلوفيالذهبيذكره(4)

هـ.238سنةتوفي،يوسفبيأعنالعلماخذبغداد،قاضي،الكنديهو()5

"،لخراج"اكتابصاحب،حنيفةبيأصاحب،الانصاريإبراهيمبنيعقوبهو)6(

هـ182سنةتوفي

به"."وطيفت(:)أ،في)7(
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عرشه.فوقيكوناللهأنأنكرلماالمريسيبشريوسفأبو

.وغيره)1(حاتمأبيبنالرحمنعبدذكرهامشهورةقصةوهي

هذا.علىالمتقدمونحنيفةبيأوأصحاب

المشوقمنكلهماالفقهاءاتفقفه:رحمهالحسنبنمحمدقا!

جاءأ13التيوألاحاديثب[57قب/1بالقرانالايمانعلىالمغربلىإ

عزالربصفة)3(فيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقاتبها

فقدذلكمنشيئافسرفمن،تشبيهولاوصفولاتفسيرغيرمنوجل،

الجماعة،وفارقوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهكانمماخرج

ثموالسنةالكتابفيبماامنواولكنيفسروا؛ولميصفوالمفإنهم

لابصفةوصفهلانه؛الجماعةفارقفقدجهمبقولقالفمنسكتوا،

شيء.

اللهأنجاءتالتيالاحاديثفيأيضالىتعااللهرحمهمحمدوقال

،الثقاترواهاقدالاحاديثهذههذاونحوالدنياسماءلىإيهبطلىتعا

نفسرها.ولابها،ونؤمننرويها،فنحن

،(491691-/)1تيميةلابنالتاسيسنقضفيكماالجهميةعلىالردفي(1)

)936(.999()2/العلوفيوالذهبي

"."جاءتمط(:)ع،في)2(

".صفات")مط(:في)3(
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منبانمنهتصريحوهذااللالكائي)2(.القاسمابوعنه)1(ذلكذكر

المسلمين.جماعةفارقفقدجهمبقولقال

اللهرحمهموصاحبيهحنيفةابياعتقادفيالطحاويذكروقد)3(

والتجهم.التعطيلمنالناسابراوانهمهذا،يوافقمالىتعا

وفوقه،شيءبكلمحيطتعالىنهو")4(:المعروفةعقيدتهفيفقال

(")5(.خلقهالاحاطةعناعجزوقد

تعالى:اللهرحمهعيينةبنسفيانقول

استوىثم*8(:عيينةابنقال*7(تفسيره""فيعنه)6(الثعلبيذكر

صعد.:العرشعلى

)ب(.في)1(ليس

7(.04،714)رقم(432،433)3/لجماعةواالسنةاهلاعتقادأصولشرحفي2()

(.)بمنسقط)3(

7(.)ص/الطحاويةبالعقيدة(4)

372-493(.)2/الحنفيالعزأبيابنشرحمعانظرها)5(

ب(.)ظ،من)6(

المواضعجميعفيعيينةبنسفيانعنالنقلهذاأجدولم،"والبيانالكشف"هو)7(

تفسيرمختصرهفيأجدهلموكذلك،الاستواء""لفطفيهاذكرالتيتفسيرهمن

بنمعمرعبيدةلابيونسبه"صعد"لفظذكروانما،"التنزيللممعا"البغوي

".القرآنمجاز"كتابصاحبلمثنىا

".قتيبة"(:)ظفي)8(
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اللهرحمه)1(الأئمةأحدالبلخيمعاذأبيسليمانبنخالدقول

تعالى:

علىجهمكان:قالبإسنادهعنهحاتمأبيبنالرحمنعبدروى

مجالسةولاعلملهيكنلماللسانفصيحوكانب[،53]ظ/قترمذمعبر

فدخل؟تعبدهالذيربكلناصففقالوا:السمنيةفكلمه،العلمأهل

كلمعالهواء،هذاهو:فقالأيامبعدإليهخرجثم.يخرجلاالبيت

شيء".منهيخلوولاشيء،كلوفي،شئ

كما)2(العرشعلىالسماءفياللهإن،اللهعدوكذبمعاذ:ابوقال

)3(.نفسهوصف

يكونأنإنكارالامةهذهفيعنهعرفمنولو،عنهصحيحوهذا

بنالجعدوقبله،صفوانبنجهمهوعرشهعلى)4(سمواتهفوقالله

وعنهوقررها،المقالةهذهلىإدعاالذيهوالجهمولكن،درهم

.اخذت

هـ.991سنةتوفي.ببلخالرأيائمةحدو،حنيفةبياتلامذةمنكان(1)

".عرشه"(:)ظفي)2(

ابنعن)9635(رقم381(038،)3/الاعتقادأصولشرحفياللالكائيذكره)3(

حاتم.بيأ

صحيح.وسنده(409)رقم337()2/والصفاتالاسماءفيالميهقيواخرجه

".سمائه"(:)ظفي(4)
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عن"السنة"فيكتابيهمافيأحمدبناللهوعبدحاتمابيابنفروى

أدركقدوكانأ[-58ق]ب/)1(البلخينعيمأبي-نصرأبيابنشجاع

وقعقدهوفاذا،غيرهعلىويقدمهيكرمهصاحبلجهمكان:قالجهما

منهجاءقدإنه:فقاليكرمككانلقد:لهوقيل،بهونذر)2(،بهفصيح،به

هذهعلىأتىفلماحجرهفيوالمصحفطهيقرأهوبينما،يحتمللاما

لى!السبيلوجدتلو)3(:قال[5أطه/(آستوئالعرشعلى!الرحمق:لايةا

ذإايةيقرأهوبينماإنهثم.هذهفاحتملت،لفعلتالمصحفمنأحكهاأن

القصصطسميقرأ)4(هوبينماثمقالها.حينمحمداأظرفما:قال

فدفع،والسلامالصلاةعليهموسىبذكرمرإذ-حجرهفيوالمصحف-

يتمفلمههنا،ذكرههذا؟شيءأي:وقال،ورجليهبيديهلمصحفا

.(5)ذكره

لخلقه.ومباينتهعرشهعلىالربلعلوالنافينشيخفهذا

؟اليومشجاعمثلوأين،بخبخ:فقالأحمدالامامعنهسئل،المقرئهو(1)

"برز".)ع(:فيووقع،منقوطةغيرظ()ب،وفيت(،)أ،فيكذا)2(

".وجدتلوو]دتهأما:قال":للبخاريالعبادأفعالخلقفي)3(

يقرأ".هوبينماثمقالها،حينمحمداأظرفما:قالإذآية")ت(:منسقط)4(

)937(،(1501)2/العلوفيكماالجهميةعلىالردفيحاتمأبيابناخرجه)5(

السنةفياحمدبناللهوعبد07(،)رقم226،العبادأقعالخلقفيو]لبخاري

.(091)رقم

صحيح.وسنده
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امراةقدمت:قالالاصمعيعنبإسناده)1(حاتمابيابنوذكر

محدود؟!علىمحدود:فقالت.عرشهعلىاللهعندها:رجلفقالجهم

)2(.المقالةبهذهكافرةهي:الاصمعيفقال

يصلىبأنأولاهوما،وامرأتهالرجلهذاإماماها)3(لمقالةافهذه

5[.4،]المسد/<الحطتحمالةته-وامرالتجذات>ئارا

تعالى:اللهرحمهماأحمدنظيرالمشرقأهلإمامراهويهبنإسحاققول

لاسحاققلتأحمد:صاحبالكرمانيإسماعيلبنحرب)4(قال

هرالاثلتةنخوىمني!وت>ما:وجلعزاللهقول:راهويهابن

اقربفهوكنتماحيث:قالفيه)5(؟تقولكيف7[/]المجادلةرابعهؤ(

شيءوأعلى:قالثم")7(خلقهمنبائنوهوالوريد،حبلمن)6(إليك

.عنه")أ،ت(:"حاتمفي)1(

العلوفيوالذهبي53(،)5/الفتاوىمجموعفيكماالاسلامشيخذكره)2(

/2(1401).)793(

(.)عمنالكلمةهذهوسقطت.خطاوهوإمامها""(:ت)ا،في)3(

خظا.وهوحمد"ا"(:ب،)ظفي(4)

(.)بمنسقط(5)

."إليه"(:)بفي)6(

.(124)ص/نيالكرماحربمسائلانظر:)7(

به.نيالكرماحرب:طريقمن(021)8رقم337(/4)الكلامذمفيالهرويواخرجه
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(1()آشتوىاثعرشعلى!الرحمق:وجلعزاللهقولوأثبتهذلكفي

5[.]طه/

حدثناالمروذيبكرأبوأخبرنا":"السنةكتابفيالخلالوقال

قال:قالالخفافداودبنسليمانحدثناالنيسابوريالصباجبنمحمد

اثعرشعلىا[54ق]ظ/>الرحمق:وجلعزاللهقال:راهويهبنإسحاق

سدءكلويعلام،استوبدالعرنرفوقأنهالعلمأهلجماعإ(.آشتوئ

وبطونلجبالاورؤوسالبحار)2(،قعوروفي،السابعةالارضأسفل

دونوما،السبعالسمواتفيمايعلمكما،موضعكلوفيالاودية

ولايعلمها،إلاورقةمنتسقطولا)3(علما،سدءبكلأحاط،العرنر

كلهذلكعرفب[58]ب/ققدإلاوالبحرالبر)4(ظلماتفيحبة

.غيرهمعرفةعنشيءمعرفةيعجزهلا،واحصاه

.(414)ص/الاستواء"في"حربمسائلانظر:(1)

26(.0)6/التعارضدرءفيكماالروايةلهذهالعقلانتهىهنالىإ)2(

".إلخ...لجبالا"ورؤوس:روايةوفي:التعارضدرءفيوقال

فلا"."الدرءفي)3(

".يابسولارطبولاالارضظلمات"2(:06)6/التعارضدرءفي(4)
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دخلت:يقولالحنظليإبراهيمبنإسحاقسمعت:السراجوقال

ليفقال)2(،طلحةبنمنصوروعندهطاهر)1(بناللهعبدعلىيوما

ونؤمن:لهقلت)3(؟ليلةكلينزلاللهإن:تقوليعقوببايامنصور:

لهفقالتسالني،نتحتاجلاالسماء،فياللهأنتؤمنلاأنتإذابه)4(

)6(؟!الشيخهذاعنأنهكلما)5(.اللهعبد

تعالى:اللهرحمهمعينبنيحىالاسلامحافظقولذكر)7(

الجهميلكقالإذا:قال،بإسنادهالابانة")8("فيعنهبطةابنروى

التخريج.ومصدرالسيرمنوالتصويب"اللهعبدبنطاهر"النسخجميعفيوقع(1)

مهيباسائسامطاغاأميراوكانالعهر،وراءوماخراسانحاكمالعادلالاميروهو

هـ.023توفي،لنظم1والنثرفييدولهممدحا،جوادا

685(.684،/01)النبلاءاعلامسيرانظر:

والاهواءهالبدعأهلمنرجلهو2()

الدنيا".سماءلىإليلة"(:)بفي)3(

.إذا"تؤمن"(:)ظفي(4)

سبق.كماخطا،وهوطاهر"":الكلاموذم،النسخجميعفي)5(

32(45،326/)"واهلهالكلام"ذمفيالانصاريالهرويإسماعيلابوأخرجه)6(

.(11)صلارقم

(.ظ،)بفيليس)7(

.(116)رقم2(60)3/"الجهميةعلى"الردالابانةمنالمختارفيكما)8(

صحيح.وسنده
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صعد)1(؟".كيف:فقل؟ينزلكيف

سعيدبنعثمانالأئمةوشيخالمشرقأهل)2(حافظالإمامقول

الله:رحمهالدارمي

ولاسعيد،بنعثمانمثلرأيتما":القرابالفضلأبوفيهقال

")3(.نفسهمثلعثمانرأى

عنلحديثوا،البويظيعنوالفقه،الاعرابيابنعنالادبأخذ

كتابصاحب،العلمأهلعليهوأثنى،المدينيبنوعليمعينبنيحتى

".بشرالمريسيعلىالنقضو""،الجهميةعلىالرد"

منالكلمةاتفقتوقدبشر":علىالنقض"كتابهفيوقال

يومقبلينزلولا)4(،سمواتهفوقعرشهفوقلىتعااللهأنالمسلمين

عبادهبينليفصلالقيامةيومينزلأنهيشكواولم.الارضلىإالقيامة

الملائكةوتنزللنزولهيومئذالسماء)5(وتشقق،ويثيبهمويحاسبهم

سبحانه)6(اللهقالكما،ثمانيةيومئذفوقهمربكعرشويحملتنزيلا،

النسخ.وباقي،التخريجمصدرفيكمالىأولمثبت1ويصعدلما،"(:مط،)عفي(1)

(.)دبفيليس2()

622(.)2/للذهبيلحفاظاتذكرةانظر:)3(

)ع(.فيوكذا..".ينزللا"وأنهبشر:علىالنقضفي()4

لما.تلسماواا":(،عظ،أ)في(5)

.[52/]الفرقان(تنزيلاؤلزلالمدائكةيألغئمدسطءتشقئويزم>:قولهلى!يشير(6)
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قبلالارضلىإينزللااللهأنالمسلمونيشكلمفلمالمجم،ورسوله

منالناسياتيماأنيقيناعلمواالدنياأمورمنلشيءالقيامةيوم

مفيننهصالله>فأ:بقولهوعذابهأمرههوإنماالعقوبات

.(1")وعذابهامرههوإنما26[]المحل/(القواعد

ويحك":لحلولاذكروقد)2(الكتابهذامناخرموضعفيوقال

بكمالههو:يقولمنمذهبأمالسوءمنلىتعاللهأنزهالمذهبهذا

جميعوفوق،سمواتهفوقعرشهفوقوبهائهوعطمته)3(وجماله

إنسولاهناكخلقلاحيث،مكانطهرومكانأعلىفي)4(الخلائق

؟".لهوإجلالاتعظيماشدووبمكانهباللهأعلملحزبينافأيجانولا

محيط،العرشفوقمن)6(بهمعلمه)5(:"الكتابهذافيوقال

،والسمواتأ[95ق]ب/عرشهفوقبكمالهوهونافذ،فيهموبصره

رابعهم،معهمكذلكفهوالارضفيخلقهوبينبينهبينهنماومسافة

.[17/لحاقة]ا(ئمنيةيويزفوقهغرنجكعيش>وكل:وقوله

.(541،551)ص/المريسيبشرعلىالنقضانظر:(1)

2(.48)ص/النقض)2(

".وجلاله"(:ظ،ت)أ،في)3(

".خلقه")ب(:في()4

2(.42)ص/)5(

النقض.من)6(
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وعظمالربوبيةب[54ق]ظ/فضليعرفوانما...وسادسهموخامسهم

،الارضوبينبينهالمسافةبعدومع)1(،عرشهفوقمناللهبأنالقدرة

".الارضفيمايعلم

منوصفة،اللهكلام"والقران)2(:الكتابمناخرموضعفيوقال

)3(وقدرتهوعلمهبكلامهوالله،يخرجأنشاءكمامنهخرج،صفاته

".عرشهعلىبكمالهوهو،مخلوقةغيرصفاتهوجميعوسلطانه

اللهرضيعازببنالبراءحديثذكروقداخر)4(موضعفيوقال

فيصعد"وفيهوعذابها،ونعيمهاوقبضهاالروجشأنفيالطويلعنه

حتى":قالأنلىإلها"فيستفتحالدنياسماءالىبهاينتهىحتىبروحه

اكتبوا:وجلعزاللهفيقولوجل،عزاللهفيهاالتيالسماءإلىبهاينتهى

"...الأرضإلىوأعيدوه،السابعةالسماءفيعليينفيعبديكتاب

ا!ا(بوابالم>لالفتح:قولهوفي:قالثم،الحديثوذكر

يكنلملولانهالسماء؛فوقلىتعااللهأنظاهرةدلالة04[،]الاعراف/

غلقتولماالسماء،لىإ)5(والاعمالبالأرواحعرجلماالسماءفوق

(.)تمنسقطهنالىإ."..بينهنماومساقة"والسماوات:قولهمن(1)

574(.)ص/)2(

".وكلامهوعلمهبقدرته"(:)بفي)3(

95(.58،)ص/الجهميةعلىالردكتابمن()4

(.)ظمنسقط)5(
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".لاخرينوفتحتقومعنالسماءأبواب

حملواحينالعرشحملةأنبلغنا:وقد"اخر)1(:موضعفيوقال

حمله،عنضعفواوبهائهعزتهفيجلالهجللجباراوفوقهالعرش

بالله،إلاقوةولاحوللا:لقنواحتى،ركبهمعلىوجثواواستكانوا

صالح:بنمعاويةعنبإسنادهساقثم-وارادتهاللهبقدرةبهفاستقلوا

لمربنافقالوا:،العرشحملةالماءعلىعرشهكانحيناللهخلقماأول

حملعلىيقوىومنربنافقالوا:،عرشيلحملخلقتكم:فقالحلقتنا؟

خلقتكمنيإ:لهمفقالووقارك؟وعظمتكجلالكوعليه،عرشك

عظمتكوعليهعرشكحملعلىيقوىومنربناقالوا:،لذلك

فيقولون:قال،عرشيلحملخلقتكم:فقال:قال؟ووقاركوجلالك

."باللهإلاقوةولاحوللا:فقولوا:قالمرارا،ذلك

)3(كريموملكعظيمرب:نقولولكنااخر)2(:موضعفيوقال

عرشعلى،والارضالسماواتوإلهوالارضالسماواتنوركبير

منب[95ق]ب/سواهامادونالسابعةالسماءفوق)4(،عظيممخلوق

".وبعرشهبهكافراكانبذلكيعرفهلممن،الاماكن

253(.252،)ص/النقضمن)1(

241(.)ص/النقضمن)2(

ظ(.ت،)ا،منسقط)3(

".عظيمعرشفوق،عظيمعرش"على)ب(:في()4
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ينكرفلمتعبد؟كم:الحصينحديثفي"آخر)1(:موضعفيوقال

العالمينإلهأنعرفإذالحصينعلىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

كانإسلامهقبلعنهاللهرضيفحصينلمج!ي!،النبيقالكماالسماء،في

ذإ،الاسلاممنينتحلونمامعوأصحابهالمريسيمنلجليلاباللهأعلم

المخلوقةلاصناموالالهةوبينالسماءفيالذيالخالقالالهبينميز

نأوالكافرينالمسلمينمنالكلمةاتفقتوقد:قال،الارضفيالتي

صحابه،وا[55ق]ظ/المريسيإلابذلكوعرفوهالسماءفيسبحانهالله

"هالحنثيبلغوالمالذينالصبيانحتى

لمنتكذيب؟"اللهأين":للأمة!يواللهرسولقولفي)2(:"وقال

نأيستحيلبل)3(؛بأينيوصفلااللهوأن،مكانكلفيهو:يقول

لمبذلكيعرفهلمفمن،حلقهمنبائنسمواتهفوقفاللههو؟أين:يقال

".يعبدهالذي)4(الإلهيعرف

لكلوينبغيوأنفعها،السنةفيالمصنفةالكتبأجلمنوكتاباه

62(.)ص/النقضمن)1(

66(.)64-رقم93()ص/الجهميةعلىالردفي)2(

بدل"مكانمنهيخلولاشيئالان":الجهميةعلىالردوفي،النسخجميعفيكذا)3(

بل"."

".إلهه"ت(:)أ،في)4(
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والتابعونالصحابةعليهكان)1(ماعلىالوقوفمرادهسنةطالب

يوصياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخوكان)2(.كتابيهيقراانوالائمة

التوحيدتقريرمنوفيهماجدا،ويعظمهماالوصيةأشدالكتابينبهذين

غيرهما.فيليسماوالنقلبالعقلوالصفاتوالاسماء

وحفاظالاسلامائمةاحدالحافظالامامسعيدبنقتيبةقول

عنه:بالحديثتجملواالذينالأئمةشيوخمنالحديث

قولهذا:يقولسعيدبنفتيبةسمعت:السراجالعباسأبوفال

السماءفيبأنهسبحانهربنانعرف:لجماعةواوالسنةالاسلامفيالائمة

()3(.آستوىالعرشعلى!الرحمق:لىتعافالكما،عرشهعلىالسابعة

فيربنانعرف:فالسعيدبنقتيبةحدثنا:هارونبنموسىوقال

اثعرشعلى!الرحمق:لىتعاقالكما،عرشهعلىالسابعةالسماء

5[.]طه/()4(آشتوئ

".كانماعلى")ب(:منسقط()1

".كتابهيقتنياان"(:)بفي(2)

التاسيسونقض(،062)6/التعارضدرءفيكماالنقاشبكرأبواخرجه)3(

رقم34()ص/الحديثصحابشعارفيالحاكمأحمدبوو2(،190/)

صحيح.وسمده(.)17

)434(.رقم(3011)2/العلوفيالذهبيذكره()4
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:الحفاظالأئمةأحدالوراقالوهابعبدقول

؟بعدكنسألمن:اللهرحمهأحمدللاماموقيلالائمةعليهأثنى

النبل.شيوخمنوهو،الوهابعبد:فقال

عنهمااللهرضيعباسابنحديثرويوقد)1(الوهابعبدقال

فوقوهونور،الافسبعةكرسيهلىاالسابعةالسماءبين"ماا[06قب/1

العردش،فوقاللهإن،خبيثجهميفهوههنااللهأنزعمومن")2(،ذلك

والاخرة")3(.بالدنيامحيطوعلمه

فيرسالتهفي)4(عثمانبنمحمدعنهحكاهعنه،ذلانصح

مات،والنسائيوالترمذيداودأبوعنهروى،حافظثقة:وقال،الفوقية

ومائتين.خمسسنة

تعالى:اللهرحمهمصعببنخارجةقول

سعيدبنأحمدحدثني":السنة"كتابفياحمدبناللهعبدقال

مصعببنخارجةسمعت:يقولبيأسمعت:قال-جعفرأبو-الدارمي

"قال".)ع(فيوليس،"الوهابعبدقال"ت(:)ا،من()1

.(731/)صيجهتخرتقدم(2)

نقضفيكما"المعرفة"كتابفيالعسالالحاكماحمدابولحافظااخرجه)3(

.(302،402)6/التعارضودرء(،1/921،031)التاسيس

)472(.(1771)2/الغفارللعليالعلوكتابفيالذهبيالحافظهو)4(
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لالهم،يحللنلاطوالقأنهننساءهمأبلغكفار؛الجهمية:يقول

قولهلىإ(>طهتلا:ثم.جنائزهمتشهدواولا،مرضاهمتعودوا

1-5[.]طه/(1<)آشتوىاثعرشعلى!الرحمق:لىتعا

لى:تعادده1رحمهماحاتمبيوأزرعةبيأ:الحديثأهلاماميقول

مذاهبعنزرعةوأبابيأسألت:حاتمبيأبنالرحمنعبدقال

فقالا:،ذلكفيالعلماء)2(عليهأدركاوما،الدينأصولفيالسنةأهل

وشاما)4(]ومصرا[وعراقاحجازاالامصارجميعفيالعلماءأدركتا)3(

وينقص.يزيد،وعملقولالايمان:مذهبهممنفكانويمنا،

جهاته.بجميعب[55ق]ظ/مخلوقغيرلىتعااللهكلاموالقران

وجل.عزاللهمنوشرهخيرهوالقدر

ئمالخطاببنعمرثمالصديقبكرابونبيها:بعدالامةهذهوخير

طريقه:ومن(،01)رقم(1/501،601)السنةفيأحمدبناللهعبدأخرجه(1)

.(1916)رقم98(88،)5/السنةفيالخلال

؟".بجلوسإلاالاستواءيكونوهل":اخرهفيوزادا

العلماء"."مكان"العلم"أئمة(:)مطفي)2(

أدركنا".فقالا:؟ذلكفي"(:)بمنسقط)3(

النسخ.جميعمنسقطتوقد،الدينواعتقادالسنةأصلكتابمن()4
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)1(.جمعينأعنهماللهرضيطالبأبيبنعليثمعفانبنعثمان

فينفسهوصفكما،حلقهمنبائنعرشهعلىوجلعزاللهنو

>لثسعلماشيءبكلاحاطكيف،بلالمجي!رسولهلسانوعلىكتابه

11[.(]الشورى/البصيرالسميعوهوشف-كمثله

ويسمعون،بأبصارهملجنةاأهليراه،الآخرةفييرىسبحانهنهو

شاء.وكماشاءكيفكلامه

أبدا)2(.تفنيانلا،مخلوقتانوهما،حقوالنار،حقلجنةوا

عنينقلكفرا؛العظيمباللهكافرفهومخلوقالقرانأنزعمومن

وقفومنكافر،فهويجهلولايفهمممنكفرهفيشكومن،الملة

جهمي)3(،فهومخلوقبالقرآنلفظي:قالومنجهمي،فهوالقرآنفي

)5(.جهمي)4("فهومخلوقبلفظيالقرآن:قالأو

)ت(فقط.)1(من

لاوليائه".ثواب"والجنة:السنةصلفيزاد)2(

".جهميفهومخلوقبالقرآنلفظي:قالومن"،ع(:)تمنسقط)3(

"فهوجهمي".)ظ(:منسقط)4(

.(3804-)ص/حاتمبيألابنالدينواعتقادالسعةأصلكتابانظر:)5(

نيالهمداالعلاءوأبو32(،1)رقمالسنةصريجفيالطبريأخرجهطريقهومن

رقم39(9-0)ص/الاختلافوذمالاعتقادذكرفيوجوابهافتيافيالعطار

32(.1)رقم(1/177)الاعتقادأصولشرحفيللالكالي1و3(،0)

351



وآمرهوصفاتهسماوهووعلمه،اللهكلاموالقرآن:حاتمآبوقال

.لجهاتامنبجهةبمخلوقليسونهيه

وهوشيءكمثلهليس،خلقهمنبائنعرشهعلىاللهإن:ونقول

1(.البصير)ب[06ق]ب/السميع

قولهتفسيرعنسئلانه:لىتعااللهرحمهزرعةبياعنذكرثم

تفسيرها:وقال،فغضب[5]طه/(اسنوئائعرشعلى>الرحمق:لىتعا

غيرقالمن،مكانكلفيوعلمه،استوىالعرشعلىهوتقرأ،كما

)2(.اللهلعنةفعليه:ذلك

حمدأالامامنظراءمنوهما،الرياهلإماماالامامانوهذان

لى.تعااللهرحمهماوالبخاري

تعالى،اللهرحمهموإسحاقحمدأصاحبالكرمانيحربقول

عنهما:جليلةمسائلوله

بنإسماعيلحدثنا:قالعصمةابوأخبرناعمار:بنيحيىقال

السابعة،السماءفوقوالماء:قالإسماعيلبنحربحدثناالوليد

.العرشعلىواللهالماء،علىوالعرش

رقم(1/018)اللالكائي،لجماعةواالسنةاهلاعتقاداصولشرحانظر:(1)

1286./1)يعلىأبيلابنالحنابلةوطبقات)323(،

تيميةابنفتاوىمجموعفيكما""الفاروقكتابهفيالهرويإسماعيلابواخرجه)2(

.(654)رقم(25311/)للذهبيوالعلو50،15/)
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سائرمنالسنةلاهلإجماغاوحكاه)1(،مسائلهفيلفظههذا:قلت

لامصار.ا2()أهل

شيخبلالبخاريشيخ)3(المدينيبنعليالحديثأهلإمامقول

الله:رحمهالاسلام

المسلمين.سيدالمدينيبنعلي:البخاريقال

وعليخاليا،قلبا:لقلت؟تشتهيماذا:ليقيللو:البخاريوقال

)4(.أسألهناوالمدينيابن

والرؤيةالكلاميثبتون:قالالاعتقاد؟فيلجماعةاقولما:لهقيل

قولهفيتقولما:لهفقيل.استوىالعرشعلىلىتعااللهإن:ويقولون

أولاقرأ:فقال<؟رابعهمهوالاثلثةتجوئمني!ونميوما:لىتعا

7[)5(./]المجادلة(يعلآللهأنتر>ألتمالايةأوللان؛بالعلم:يعني.الاية

)ص/935(.)1(

)ت(.من)2(سقط

هذا.بعدالاتيداود"بنسنيد"قولبعدب(،)ظفيكاملاالنصهذاجاء)3(

ساله".وأناه..البخاريوقال":فقط)ظ(من)4(

.(11/146)بغدادتاريخفيالبخاريمقولةنحووانظر

،(94)5/الفتاوىمجموعفيكما"الفاروق"فيالهرويإسماعيلابوأخرجه)5(

)437(.1(901)2/العلوفيالذهبي
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القران:المدينيابنوقال:"الافعالخلق"كتابفيالبخاريقال

)1(.حلفهيصلىلاكافرفهومخلوقإنهقالمن،مخلوقغيراللهكلام

علييديبينإلاأحديديبيننفسياستصغرتما:البخاريقال

)2(.المدينيابن

بنعليسمعتا[:56]ظ/قالحارثبنمحمدبنالحسنوقال

فوقاللهوأن،وبالكلامبالرؤيةيؤمنونلجماعةاأهل:يقولالمديني

مني!وت>ما:لىتعاقولهعنفسئل.استوىالعرنرعلىالسموات

يعني.قبلهمااقرا:فقال؟الاية7[/]المجادلة<رابعهمهولاإثنثؤبخوي

)3(.لىتعااللهعلم

تعالى:اللهرحمهماالبخاريشيخداودبنسنيدقول

:قالالطرسوسيموسىعمرانأبوحدثنا:الرازيحاتمأبوقال

تسمعلمأ.نعم:قال؟خلقهمنبائنعرشهعلىهوداود:بنلسنيدقلت

7[.ه]الزمر/()4(العزشحولىمنحآقينالملمكة>وترى:لىتعاقوله

32(.)رقم(18)ص/العبادأفعالخلقانظر:(1)

.(11/164)بغدادتاريخ:انظر(2)

.تقدمكما4(9)5/لفتاوىمجموعفيكماالفاروقفيإسماعيلأبوأخرجه)3(

)427(.(1901)2/العلوفيالذهبيذكره)4(
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الله:رحمهالبخارياسماعيلبنمحمدالاسلامأهلامامقول

وجل:عزاللهقولباب(:1")"صحيحهمنالتوحيدكتابفيقال

...(لعظيمتعرش>وهورب]هود/7[،<لما-علىعرشه>وكان

خلقهن.:فسواهن.ارتفع:السماءلىإاستوى:العاليةابوقال[.912]التوبة/

)2(البخاريساقثما[.61]ب/قالعرشعلىعلا:استوىمجاهد:وقال

نساءعلىتفخركانتأنهاعنها:اللهرضيجحشبنتزينبحديث

وزوجني،أهاليكنزوجكن:فتقولوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

.سمواتسبعفوقمنالله

التوحيد،ب"كتابترجمهالذيالكتابهذاأبوابتراجموذكر

فمن،الامةبهاخالفواالتيالجهميةأقوالعلىردا"الجهميةعلىلردو

:الكتابهذاأبوابتراجم

فلهتدعواماأياألرحمقدعواأوأللهأدعوا>قل:لىتعااللهقولباب

.[011()3(]الاسراء/الحستنئلاسما

لموةذوهوألررأقللهان>:وجلعزاللهقولبابأيضا:ابوابهومن

البغاه:ط."..الماءعلىعرشهوكان":باب(21)التوحيد،(001)8926(،)6/(1)

8496(.)رقم(9964)2/6()

.(2)رقمباب2(686)6/)3(
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نت.حاأوذكر[85/تاريالذا](1()لمحتينأ

غتبه-عكيظهرفلاالغتب>علم:لىتعاقولهباب:قالثم

و>أنزله،34[]دقمان/(الساع!علم-غدهالمحهان>[26!ن/أحدا(]ا

()2(بعقهءلاإتفحعولاأنثىمنتخمل>وما[،166]النساء/(ع!بعلمه

العلم.صفةإثباتعلىبهامستدلااحاديثسماقثم[،11]فاطر/

]الحشر/23[،()3(المؤمق>السلام:وجلعزاللهقولباب:قالثم

ثم)4(.السلامهولىتعااللهإن:عنهاللهرضيمسعودابنحديثساقثم

)5(.الملكأنا:اللهيقول:عنهاللهرضيهريرةأبيحديثساق

42[]العنكبوت/(ا!حيماتعريز>وهو:اللهقولباب:قالئم

العرنةو>ولله018[لصافات/](لصفورنضاائعزةرثربكسصحن>

علىأصبرأحد"ماموسىأبيحديثإلافبهيذكرولم)3(،رقمباب)62687((1)

)4396(.رقم"ه..اللهمنسمعهاذى

،4496)برقم،وعائشةعمرابنعنحديثينوذكر(،)4رقمباب2687()6/)2(

5.)496

.()5رقمباب(2688)6/)3(

6(.49)6رقم(4)

[2]الناس/(ااناسمان>:لىتعااللهقولباب)6(رقمبابفيساقه()5

)4796(.رقم2688()6/
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ذلك)2(.فياحاديثوذكر]المنافقون/8[)1(<-ولرسوله

والأرخمىالشمؤتظفالذ!ىوهو>:اللهقولباب:قالثم

الحمدلك"اللهمعنهما:اللهرضيعباسابنحديثذكرثم()3(بالحق

)5(.آخرهلى!4()"والأرضالسمواتنورانت

ساقثم()6(،بصيراسميعالله>وكان:لىتعااللهقولباب:قالثم

سميعتدعونهالذي"إنعنهاللهرضيموسىبياحديثمنهاأحاديث

")7(.راحلتهعنقمنأحدكمالىأقرب،قريب

برقممسندينوحديثين،معلقةاحاديثثلاثةوذكر)7(رقمباب(2688)6/(1)

4896(،9.)496

".ذلكفي")ب(:منسقط)2(

)8(.رقمباب9268()6/)3(

.البخاريفيالموضعهذافيهناوليست"فيهنومن":زيادة(ت)ا،في(4)

596(.0)رقم)5(

.مسندةوثلاثةمعلقا،حديئافيهوساق)5(.رقمباب9268()6/)6(

والذي،البخارييخرجهلماللفظوهذا،والمطبوعةالنسخجميعفيوقعكذا)7(

بصيراسميعاتدعونغائبا،اصمتدعونلافانكم.."بلفطالمكانهذافيخزجه

،0283،68931206،)بأرقامالبخاريفيطرقوله)5296(،برقم.".قريبا.

صحيحهفيمسلماللفظهذااخرحوانما.اللفظهذافيهاليس6236(460،6

موسىابيعنعثمانبياعنلحذاءاخالدعنالئقفي:طريقمن(4)276(40)

حفظه.منأولمعنىبااوردهفلعله.فذكره
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فيأحاديثساقثمر()1(القاِهو>قل:لىتعاقولهباب:قالثم

.القدرةإثبات

أفدتهمونقلب>:وجلعزاللهوقولالقلوبمقلبباب:قالثم

لا":حلفهفيوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيوقول()2(وأبصرهم

".القلوبومقلب

واحدا)3(.إلااسممائةللهإنباب:قالثم

بها)4(.والاستعاذةلىتعااللهباسماءالسؤالباب:قالثم

به.يسالولابمخلوقيستعاذلافإنه،مخلوقةغيرأنهابذلكومقصوده

)6(.لىتعااللهواسامي)5(والنعوتالذاتفييذكرماباب:قالثم

ثم-<)1(،نقسهالله>ويحذر!م:وجلعزاللهقولباب:قالثم

فيجابرحديث"واحداحديثافيهوساق(،01)رقمباب926(0)6/(1)

.(5596)برقم"لاستخارةا

برقمعمر"ابن"حديثواحداحديثافيهوساق(،11)رقمباب1926()6/)2(

.)5696(

واحدا.حديثافيهوساق(،1)2رقمباب926(1)6/)3(

احاديثهتسعةفيهوساق(،)13رقمباب926(1)6/(4)

."سماءوأ":(ت،)أفي(5)

واحدا.حديثافيهوساق(،41)رقمباب3926()6/)6(
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احاديث.ساق

الاهالأشئء!و:وجلعزاللهقولب[56]ظ/قباب:قالثم

)3(.بوجهكأعوذ:عنهاللهرضيجابرحديثذكرثموتجهه-<)2(،

>تخرى:وقوله<عينىعلى>ولنضغ:وحلعزاللهقولباب:قالثم

باعور)5(.ليسربكمإن:الدجالحديثذكرثم<)4(،باعيننا

اتباريالخكاللههو>ب[61ق:]ب/وجلعزاللهقولباب:قالثم

المصور()6(.

ذكرثم<)7(،سدىخلمت>لما:لىتعااللهقولباب:قالثم

اليدين.إثباتفي)8(أحاديث

أغيرشخصلا":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقولباب:قالثم

796(.0)6896-احاديثثلاثةفيهوساق(،1)5رقمباب3926()6/(1)

.(1)6رقمباب4926()6/)2(

7196(.)رقم)3(

.()17رقمباب5926()6/(4)

)7396(.رقممالكبنأنسحديثومن)7296(،رقمعمرابنحديثمن)5(

معلقاهوآخرحدا،1وحديثافيهوساق(،)18رقمباب5926()6/)6(

.(1)9رقمباب2(596)6/)7(

9796(.)7596-رقممناحاديثخمسةذكر)8(
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")1(.اللهمن

شيئاهنفسهفسمى<)2(،للهملشهدأكبرشئءائ>قل:قالثم

اتمآ!)3(،على-عرشه>وكان:تعالىاللهقولباب:قالنم

:باب:فقال،أخرىجمةبترقررهاثم،الفوقيةأحاديثبعضذكرثم

>تعرج:وقوله()4(،الطحبال!يقحعد!ليه:لىتعااللهقول

صفةإثباتفياحاديثذلكفيساقثم()5(،إلثهوالروحالمليهة

الفوقية.

ثم<)6(،رتهاناظرة!إكناضريويز>وص:لىتعاقولهباب:قالثم

.الاخرةفيالرؤيةإثباتعلىالدالةالاحاديثذكر

6(.089)رقم"شعبةبنللمغيرة"واحداحديثافيهوساق2(،0)رقمباب2(896)6/(1)

رقمسعدبنلسهلواحداحديثافيهوساق2(،1)رقمباب8926()6/)2(

(.)8196

()8296رقممنأحاديثعشرةفيهوساق)22(،رقمباب27(892610-)6/)3(

معلقا.وواحدا(،1996)لىإ

تليها.التيبعدالايةهذهتأتيالبخاريوفي،النسخجميعفيكذا)4(

()2996رقممنأحاديثخمسةفيهوساق)23(،رقمباب27(10-2730)6/)5(

)6996(.لىإ

رقممنحديثاعشرثلاثةفيهوساق2(،)4رقمباب271(30271-)6/)6(

7(.00)9لىإ)7996(
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منقريبللهرحمتن!:قولهفيجاءمابابقال:ثم

الرحمة.صفةإثباتفيأحاديثذكرثم()1(،لمخسنين

أنوالاؤضالسمواتيمسكالله!ان:لىتعااللهقولباب:قالثم

اللهإن":فيهالذيلحبراحديثالبابهذافيساقثم()2(،تزولا

لحديث.ا"...إصبععلىالسموات)3(يمسك

منوغيرهماوالارضالسمواتفيتخليقجاءماباب:قالثم

وأمرهوفعلهبصفاتهفالرب،مرهووجلعزالربفعلوهو،الخلائق

وتخليقهوأمرهبفعلهكانوما،مخلوقغيرالمكونالخالقهو)4(وكلامه

)5(.مكونمخلوقمفعولفهووتكوينه

اللهمعرفةفيورسوخهعلمهدقةعلىشيءأدلمنالترجمةوهذه

(0107)رقممنأحاديثثلاثةفيهوساق2(،)5رقمباب2712(1-271)6/(1)

7(.10)2لىإ

)26(.رقمباب271(2)6/)2(

لفظ"يمسك"وردوانما،يضع""07(:)13البخاريوفي،النسخجميعفيكذا)3(

".بيديخلقت"لما:تعالىاللهقولبابفي

انظر:.الهرويذربياروايةفيثابتة""وكلامه:وزيادة،النسخجميعفيكذا(4)

البولاقية.الطبعةعنالمطبوع،النجاةطوقدار(134)9/البخاريصحيح

الليل،قيامفيعباسلابنواحذاحديثافيهوساق)27(،رقمباب2712()6/)5(

7(.410)رقم
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الفعلمسالةفيفصلالترجمةوهذه،وصفاتهسمائهولىتعا

وأن،مخلوقةغيرنهاو،بهوجلعزالربأفعالوقياموالمفعول

النزاعففصل،وتكوينهمرهوبفعلهالكائن،عنهالمنفصلهوالمخلوق

الفعلبينفرقإذ؛وضحهووأبينهفصلأحسنالترجمةبهذه

لىتعاأفعالهأنوبين،بهيقوملاوماسبحانهبالربيقوموما،والمفعول

بهابل؛مكونةخارجةمنفصلةليست،اسمهمسمىفيداخلةكصفاته

عنهجزاهمابل،والسنةالاسلامعنسبحانهاللهفجزاه،التكوينيقع

السنة،أهلقولهوالترجمةهذهفيذكرهالذيوهذا.لجزاءاأفصل

أفعالخلق"كتابفيبهوصرح،الامةسلفعنالمأثوروهو

عنإلانزاعافيهيذكرولممطلقا،العلماءقولوجعلهالعباد")1(،

السنة.أهلمنجماعاإالبغويا[62ق]ب/وذكره.الجهمية

لىتعااللهكلام[57ق]ظ/بأنالترجمةهذهفيالبخاريوصرح

مخلوقة.غيروصفاتهأفعالهوأن،مخلوقغير

لعبادناسبقت!ننا>ولنذ:وجلعزاللهقولباب:قالثم

واثباته.القدرفيأحاديثساقثم()2(،ائمرسلين

له-يقولأنشئاأرادإذاأفره،!ءانما:لىتعااللهقولباب:قالثم

)125(.42(رقم41،)ص/93-36،)1(

07(.702-0)15رقممنأحاديثستةفيهوساق)28(،رقمباب2712()6/)2(
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جلالربتكلم)2(إثباتفيأحاديثساقثم()1(،فيكوتكن

جلاله.

ربىلكلتمداداالبخركانلو>قل:وجلعزاللهقولباب:قالثم

ولو>:لىتعاوقوله(مددا-بمثلهجئناولؤربىشفد!تانقثلآلبخرففد

مااثحرلمبعة-بعدمنوالبخريمده-قلصشبرِمنالارضفىأنما

رباللهتباركوالأترالخردقله>ألا:تعالىوقوله<،اللهكلمتنفدت

()3(.العالمين

الخلق.صفةوبينبينهاوالفرق،الكلامصفةإثباتومقصوده

فيوأحاديثاياتساقثم)4(،والارادةالمشيئةفيباب:قالثم

ذلك.إثبات

البغا،:ط271(4)6/البخاريصحيحفيوالذي،النسخجميعفيكذا(1)

2(.)9رقمباب4[0]النحل/(لثى:قؤلنا!إتما،البولاقية.ط(136و)9/

وإنما،الربتكليمفيهاوليس7(7420-120)رقممنأحاديثأربعةفيهوساق

."اللهأمر"فيها

."باب"(:،عت)ا،في2()

7(.20)5رقمهريرةبيأحديثفيهوساق3(،0)رقمباب271(5)6/)3(

رقممنحديثاعشرسبعةفيهوساق31(،)رقمباب271(5-2719)4/6()

07(.لى)42إ07()26
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لهء%ألمنإلا-عندهالشمعة>ولائنفع:تعالىقولهباب:قالثم

الاية.(00()1.رلبهمقالماذاقالواقلوبهمعنفرخإذاحتئ

ذكرثم،"ربكمحلقماذايقولوا)2(ولم:اللهرحمهالبخاريقال

وحديث)3(.بصوتفيناديعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديث

كمابعدمنيسمعه،بصوتفيناديهم(:وعلقمة)ه)4(،أنيسبناللهعبد

يستحيلالنداءهذاانومقصوده.الدياناناالملكانا،قربمنيسمعه

فالمنادي،الدياناناالملكانا:يقوللاالمخلوقفإنمخلوقا،يكونان

.الدياناناالملكانا:القائلوجلعزاللههو:بذلك

والسلامالصلاةعليهجبرائيلمعلىتعاالربكلامباب:قالثم

ومعلقا،مسندةاحاديثاربعةفيهوساق)32(،رقمباب272(9-2711)6/(1)

موقوفا.واخرمرفوعا

وغيرها(141)9/البولاقيةالطبعةالبخاريفيوالذي،النسخجميعفيكذا)2(

يقل"."ولم

)4507(.رقم)3(

لانهالتمريضبصيغةصدرهفلعله."ويذكر"التمريضبصيغةمعلقا272(0)6/()4

لين.حفظهوفيعقيلبنمحمدبناللهعبدعلىمدارهلاناو،اختصره

.(151-051)ص/لحديثاهذاطرقتقدموقد

الطبعةولاالبغا،()طالبخاريصحيحفيولي!ست،النسخجميعفيكذا)5(

المطبوعة.عنتختلفنسخةللمؤلففلعل،البولاقية

364



نادىعبدااللهاحب"إذا:حديثذكرثم)1(.الملائكةلىتعااللهونداء

2(.")جبرائيل

والملبهكةبعهع!و>أنزله:وجلعزقولهباب:قالثم

يدلمماالسماء،منالقراننزولفيآحاديثساقثم()3(،يشرون

.بالقرآنوتكلمهلىتعاالربفوقية:اصلينعلى

كلميدلؤاأن>يرلدوت:وجلعزاللهقولباب:قالثم

لى.تعاالربتكلمفيأحاديثذكرثم<)4(،ألله

ساقثم)5(،وغيرهمالانبياءمعالقيامةيومالربكلامباب:قالثم

)7(،"ربهسيكلمهإلاأحدمنمنكم"ما:وحديث)6(،الشفاعةحديث

احاديث.ثلاثةفيهوساق)33(،رقمباب272(1)6/(1)

7(.0)47رقم)2(

ابنعلىموقوفاواثرا،حديثينفيهوساق34(،)رقمباب272(1272،2)6/)3(

.عباس

رقممنحديثاعشرسبعةفيهوساق)35(،رقمبساب2726(2722-)6/)4(

0707(.)لىإ07()53

احاديث.ستةفيهوساق)36(،رقمباب2726()6/()5

7(.720)رقم)6(

".من")ب(:ومن.احد""من:قوله()ظمنسقطوقد7(،740)رقم)7(
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.(1")ربهمنلمؤمنا"يدنووحديث

ثم<)2(،تليطموسىالله>عم:تعالىقولهباب:قالثم

معلىتعاالربكلامباب:قالثم.لموسىاللهتكليمفيأحاديثذكر

أ[.63]ب/قذلكفيحديثينذكرثم)3(،الجنةأهل

وأنتخ2اأندالله>فلابخعلو:وجلعزاللهقولباب:قالثم

يامسعود)5(:ابنحديثوذكرذلك،فياياتوذكر()4(،لعلموت

".خلقكوهونداللهتجعلأن":قال؟أعظمالذنب

لجعلافأضاف،لجبريةواالقدريةعلىالرد:التبويببهذاوغرضه

نفسه:البابب[57ق]ظ/هذافيقالولهذا،وفعلهمكسبهمفهو،إليهم

ثئكأيل>وخلق:لقوله؟كسابهموالعبادأفعالخلقفيذكروما"

وأكسابهم،لهمأفعاوأنهاالعباد)6(،افعالخلقفأثبت.بفدير("نذره

."منلمؤا"لبد"حدكمأ"فيهو(6707)قمر(1)

7(.0)97لىإ7(0)77مناحاديثثلاثةفيهوساق)37(،رقمباب(0273)6/(2)

)38(.رقمباب(2731)6/)3(

.(04)رقمباب(2734)6/(4)

7(.820)رقم()5

هنا.لىإ."..لقولهوأكسابهم":قولهمن)ب(منسقط)6(
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لجبرية.واللقدريةمخالفتهترجمتهفتضمنت

د!ثهدعئكئمأن>وماكنت!نستتترون:وجلعزاللهقولباب:قالثم

يع!كتيراممالااللهأنظننتزولبهنجلودكتمولا%لضركئمولاكعكل

لعملون<)1(.

الكلامبهايؤدىالتيوالحركةالصوتأنيبينأنبهذاوقصده

وعمله.وفعلهالعبدكسب

الكتابختمثمالعباد)2(،أفعالحلقإثباتفيأبواباذكرثم

)3(.الميزانبإثبات

:الحجاجبنمسلمقول

يتاولها،ولمذكرهاالتيالاحاديثسياقمنالسنةفيقولهيعرف

ولكن،أبواببلاسردهاولكن،البخاريفعلكما،تراجملهايذكرولم

الاية.نزولسببفيمسعودابناثرفيهوذكر(،14)رقمباب2735()6/(1)

لىإ2735(،)92/6[]الرحمن/<شانهوفىيوم!ي:لىتعااللهقول(24)بابمن)2(

حناجرهمتجاوزلاوتلاوتهمتهم1صوو،والمنافقالفاجرقراءة)57(:باب

/6(.)2748

47[]الأنبياء/(القتطالمؤرينونضع>:لىتعااللهقول:باب()58(9274)6/فقال)3(

.يوزنوقولهمآدمبنيأعمالوأن

."...لميزانافيثقيلتان...":وفيه:7(421)رقمهريرةبياحديثساقثم
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.نظيرهمعللشيءذكرهمنالتراجمتعرف

كحديث:الصفاتأحاديثمنكثيرا"الايمان"كتابفيفذكر

ورؤيتهملعبادهالربوكلام،التجليمنفيهوماالقيامةيومالاتيان

حديثوذكر)3(،النزولحاديثو)2(،لجاريةاحديثوذكر)1(،إياه

")4(،اصبععلىوالأرضيناصبععلىالسمواتيمسكاللهان"

)6(الرويةحاديثو")5(،بيديهوأرضهسمواتهالجبار"ياخذوحديث

عند"المقسطون:وحديث")7(،قدمهفيهاالجباريضعحتى"وحديث

جابرحديثمن(191و)مطولا،الخدريسعيدبيأحديثمن(182)رقم(1)

عنهما.اللهرضي

لمابنمعاويةحديثمن()537رقمالصلاةومواضعلمساجداكتابفي2()

عنه.اللهرضيالسلمي

رضيهريرةأبيحديثمن)758(رقموقصرهاالمسافرينصلاة)6(كتابفي)3(

عنه.الله

مسعودابنحديثمن)2786(رقموالنار،لجنةواالقيامةصفة5(1)كتابفي4()

عنه.اللهرضي

حديثمن2(26-4))2788(رقموالنار،لجنةواالقيامةصفة(15)كتابفي)5(

عنهما.اللهرضيعمرابن

)5(كتابوفي،وصهيبموسىأبيحديثمن(018،181)رقمالايمانكتاب)6(

)633(.رقمالصلاةومواضعلمساجدا

ورقم36(،)35،)2846(رقموأهلها،نعيمهاوصفةلجنةا(15)كتابفي)7(

عنهما.اللهرضيوانسهريرةبياحديثمن38()37،)2848(
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وحديث:)1("يمينيديهوكلتا،حمنالريمينعننورمنمنابرعلىالله

الصفاتأحاديثمنوغيرهاالسماء")2(،فيمنأمينوأنانيتأمنوألا"

مابهالفعللمضمونهامعتقدايكنلمولولها،مؤولوغيربهامحتخا

ذكروها)3(.حينالمتأولونفعل

تعالى:اللهرحمهالترمذيعيسىأبيقول

أحدكمأدلىلو"هريرةأبيحديثذكرلما)4(جامعهفيقال

اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن()1827رقم،الامارة)33(كتابفي(1)

عنهما.

.الخدريسعيدبيأحديثمن(441)(،4601)رقم،الزكاة(21)كتابفي2()

لى.أولمثبتوا،ذكرها"":(مط،،ع)ظفي)3(

32(.)89رقم72(5)ص/لحديداسورةومن:باب()57،القرانتفسيركتاب(4)

السنةفيعاصمبياوابن)8828(،(41/224،234)حمدأاخرجهلحديثو

،02)1رقم564(561-)2/العظمةفيالاصبهانيالشيخبوو095()رقم

فيوالبيهقي)67(،رقم74(1،73/)الاباطيلفيوالجورقاني2(،20

8(.4)9رقم2(2872،88/)والصفاتالاسماء

جعفروأبي(،)ضعيفالملكعبدبنلحكمواالرحمنعبدبنشيبانطريقمن

مطولا.فذكرههريرةبيأعنالبصريلحسناعنقتادةعنكلهمالرازي

ووقفهمطولا،معمر)ارسلهمرسلاقتادةعنومعمرعروبةبيابنسعيدورواه-

مختصرا(.قتادةعلىسعيد

.(451)28/تفسيرهفيوالطبري923(،2/)تفسيرهفيالرزاقعبدأخرجه

.المحفوظهوهذاولعلكثير:ابنقال.بالصوابأشبهوهذا
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اللهوعلم:قال،اللهعلمعلىلهبطمعناه:قال".اللهعلىلهبط)1(بحبل

فينفسهوصفكماالعرلشعلىوهو،مكانكلفيوسلطانهوقدرته

كتابه.

وياخذهاالصدقةيقبلاللهان":هريرةبيأحديثفيوقال

يشبههوماالحديثهذافيالعلماهلمنواحدغيرقال")2(:بيمينه

الدنيا،سماء)3(لىإلىوتعاتباركالربونزول،الصفاتمنا[63ق]ب/

)4(يقالولا،يتوهمولابهاويؤمنهذا،فيالرواياتثبتتقدقالوا:

العلم:اهلمنجماعةالمرفوعضعفوقد=

ويونسايوبعنذكرثم،الوجههذامنغريبحديثهذا:الترمذيفقال-

.هريرةبيامنلحسنايسمعلمقالوا:انهمزيدبنوعلي

صحة0لىإمنهيرجعلاحديثهذا:نيلجورقااوقال-

العلو.وجههاعرفلامنكر،والمتن،مدلسلحسنالكن...:الذهبيوقال-

.(441)رقم958(/1)

الفتاوىانظر:.لمؤلفواوالبيهقيلجوزياوابنتيميةابن:بالانقطاعواعفه

/6(.)57

فلعل..."،بحبلدئيتمنكملو...":الترمذيمطبوعةوفي،النسخجميعفيكذا()1

.بمعماهحفظهمناملاهاو،المطبوعةفيعماتختلفنسخةللمؤلف

(161،621)ص/الصدقةفضلفيجاءما:باب)28(،الزكاةكتابفي)2(

662(.رقم)

السماء".لىإليلة"كلالترمذيمطبوعةوفي،النسخجميعفيكذا)3(

"نقول".ت(:)أ،في)4(
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فيقالواأنهمالمباركوابن،عيينةوابن،مالكعن)1(رويهكذا،كيف

كيف.بلاأمروها:الاحاديثهذه

لجماعة،واالسنمةأهلمنالعلمأهلقولوهذا:قال

اللهذكروقد.تشبيههذاوقدالوا:،الرواياتهذهفأنكرتالجهميةوأما

الجهميةفتاولتوالبصر،والسمعاليد:كتابهمنموضعغيرفيلىتعا

اللهإنوقالوا:،العلمأهلفسرماغيرعسلىوفسروهاالاياتهذه

.القوةههنا:اليدمعنىوإنما،بيدهادميخلقلمأ[58]ظ/ق

وأ،كيدكطيد:قالإذاالتشبيهيكونإنما:راهويهبنإسحاقوقال

الله،قالكماقالإذاوأما)3(.التشبيهفهذاكسمعي)2(،سمعأويدي،مثل

كسمع=ولاسمعمثل)4(:يقولولاكيف،يقولولاوبصروسمعيد

>ليس:كتابهفيلىتعا)6(اللهقال)5(.عندهتشبيهايكونلافهذا

كلامه،هذاكلهالشورى/11[،<1البصيرالسميعوهوشف-كمثله

كتابهفيالأنصاريإسماعيلأبوالاسلامشيخ:عنهذكرهوقد

)ب(.)1(سمطمن

".سمعيمثل"أو:الترمذيفيزاد2()

"تشبيه".الترمذيوفيالنسمخ،جميعفيكذا)3(

)ب(.منسقط)4(

)ب(.فيليست)5(

".اللهقالكماأوهو:الترمذيوفي،النسخفيكذا)6(
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.دهسناب!(1)روقلفاا

الجهمية"علىوالردالسنة"فيماجهابنتبويبتاملمنوكذلك

والقدريةالجهميةفيذكرفيماداود)3(بيأوتبويب)2(،كتابهأولفي

علىكلهموأنهم)4(،لهمقومضمونعلم=لحديثاأهلأئمةوسائر

علىيزدولم،وترجمبوببعضهمولكنواحد؟وقولواحدةطريقة

قولوابطالالتقريرزاد:وبعضهم.والابوابالتراجمغيرلحديثا

لها.يترجمولمالاحاديثسردوبعضهم.المخالف

وسمىمواضعها،عنوحرفهاحقائقهاأبطلمنفيهموليس

لحديثاأهلبينالذيبل؛الجهميةفعلتهكماتأويلاتحريفها

.الإسلاموعسكرالكفرعسكربينمما)5(اعظمالحربمنوالجهمية

روىثم)6(،الجهميةنكرتماباب":سننه"أولفيقالماجهوابن

فيوصفكماالعرشعلىهو":قالحيث5(:0)5/الفتاوىمجموعفيكما(1)

".مكانكلفيوسلطانهوقدرتهوعلمه،كتابه

35(.)ص/الجهميةأنكرتفيما:باب()13،المقدمةفيقالحيث،السنن)2(

(و)518(،11)ص/القدرفي:باب()16،السعةكتاب)93(في،السننفي)3(

516(515.)ص/الجهميةعلىالردفيوباب51(،4)ص/الجهميةفيباب

".لهماقوا"(:)ظفي(4)

.ما""(:)ظفي(5)

3(.5)ص/()13باب)6(
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بينا"جابر:وحديثربنا")2(،كانأين":وحديث(.1)الرويةأحاديث

فاذارؤوسهمفرفعوا،فوقهممننورلهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهل

الاوعالوحديث")3(،فوقهممنعليهمأشرققدجلالهجلالجبار

اللهان":وحديث")4(،العرشفوقواللهذلكفوقوالعرش":فيهالذي

الاحاديث.منوغيرها)5(."ثلاثةلىإليضحك

الحديثفيعصرهإمامالاجر!ب[63ق]ب/بكرأبيالحافظقول

والفقه:

الحلولية:)6(مذهبمنالتحذيرباب"الشريعة"كتابهفيقال

وعلمه،سمواتهفوقعرشهعلىاللهأن:العلمأهلإليهيذهبالذي

العلى،السمواتفيخلقمابجميعأحاطقد،شئبكلمحيط

العباد.أعمالإليهترفع،أرضينسبعفيخلقماوبجميع

إلاثلنهتجوئمنيحوت>ما:لىتعاقولهمعنىفما:قائلقالفان

.(187،و)186(،018)رقملىإ()177رقم35(،)ص/من(1)

.(182)رقم35(،)ص/2()

.(1)39رقم36(،)ص/)3(

.(002)رقم37(،)ص/(4)

.(202-291،491-)188رقمانظر(5)

"."مذاهب:الشريعةفي)6(
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عرشهعلىوجلعزوالله،معهمعلمه:لهقيل7[؟/المجادلة1رابعهز<هو

علىواخرهاأولهاتدلوالاية،العلمأهلفسره.كذابهممحيطوعلمه

)2(.المسلمينقولهذا)1(،عرشهعلىوهو،العلمأنه

ني:الأصبهاحيانبنمحمدبناللهعبدالشيخأبيالحافظقول

وكرسيه،لىوتعاتباركالربعرشذكر:"العظمة"كتابفيقال

)4(.عرشهفوقجلالهجلالربوعلوخلقهما،)3(وعظم

)5(.بإسنادهالبابهذاب[58ق]ظ/أحاديثمنكثيراساقثم

:البصرةأهلإمامالساجييحيىبنزكرياالحافظقول

يحيىبنزكريابنأحمدلحسنابوحدثنا:بطةبناللهعبدأبوقال

هلأصحابناعليهارأيتالتيالسنةفيالقول:أبيقال:قالالساجي

يقرب)6(،سمائهفيعرشهعلىتعالىاللهأن:لقيناهمالذينلحديثا

)ب،ظ(:"فهذا".)1(في

-7201)3/الحلوليةمذاهبمنالتحذيرباب(4)9للاجريالشريعةانظر:2()

يسير.بتصرف(7601

لى.أولمثبتوا،""وعظمة(:مط،)بفي)3(

التاسع.الباب(435)2/(4)

رقم)262(.لىإ(091)رقممن653(243-5/)()5

لى.أولمثبتوا"،"سماواته(:ظ،)بفي)6(
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الاعتقاد)1(.بقيةذكرثمشاء.كيفحلقهمن

:وقال)2(،الفقهاء"طبقات"فيالشيرازيإسحاقأبوالشيخذكره

علل"وكتابالفقهاء"،اختلاف":كتابوله،نيوالمزالربيععناخذ

لحديث.واالفقهفيالاشعريالحسنابيشيخوهو"،الحديث

الحديث.أهلعن)3(السجزينصرأبوحكاهماذكر

زيد،بنوحماد،عيينةوابن،ومالك،كالثوريوأئمتنا:قال

بذاته،العرشفوقاللهأنعلىمتفقون=واسحاقحمد،و،والفضيل

)4(.مكانبكلعلمهنو

والذهمي61(،)2/5(،1/50)التاسيسنقضفيتيميةابنالإسلامشيخنقله(1)

.(482)رقم(23021/)العلوفي

.(891)ص/)2(

أهلأكابرمنومصر،الحرمنزيلالمجود،لحافظاحاتمبنسعيدبناللهعبيدهو)3(

منعلىالردوكتاب.القرانمسالةفيالكبرىالإبانةكتابصاحب،الإثبات

هـ.444:سنةتوفي.والصوتلحرفاأنكر

657(.65-4/)17النبلاءأعلامسيرانظر:

لابن(091)5/الفتاوىومجموع(،1/671.681)التاسيسنقضانظر:(4)

.(25)9رقم(21132/)للذهبيو[لعلو،تيمية
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امامالصابونيالرحمنعبدبنإسماعيلعثمانأبيالامامقول

وقته:فيوالتصوفوالفقهالحديثأهل

علىسمواتهفوقاللهوأن*1(:السنةفيالمشهورةرسالتهفيقال

حلقه.منبائن،عرشه

تباركربنانعرف:قالأنهالمباركابنعن*2(بإسنادهساقثم

كمانقولولاخلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهسبعفوقبأنهلىوتعا

.الارضفيههناإنهالجهميةقالت

ابنعنصالحبنمحمدعنالحافطاللهعبدأبوحدثنا:قالثم

سمواتهسبعفوق>3(استوىعرشهعلىاللهبانيقرلممن:قالخزيمة

عنقهضربتوإلاتابفانيستتاب،الدمحلالبربهكافرفهوأ[64ق]ت/

المعاهدونولاالمسلمونبهيتأذىلاحتىالمزابلبعضعلىلقيو

المسلمإذ؛المسلمينمنأحديرثهولافيئامالهوكان،جيفتهرائحةبنتن

*4(.المسلميرثالكافرولاالكافريرثلا

والفقهالحديثفيوقتهفيالحنفيةإمامالطحاويجعفرأبيقول

22(.،1)9رقم37(،3،)ص/والائمةلحديثاواصحابالسنةأهلاعتقاد(1)

)28(.رقم(،04)ص/(2)

".استوىقد"(:)ظفي)3(

2(.)9رقم(،04،14)ص/(4)
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السلف:أقوالىومعرفة

ذكر:الحنفيةعندمعروفةوهيلهالتيالعقيدةفي)1(قال

بيو،حنيفةأبيالملةفقهاءمذهبعلى،لجماعةواالسنة)2(بيان

...الشيبانيالحسنبنومحمديوسف

شيءولا،لهشريكلاواحداللهأن...معتقديناللهتوحيدفينقول

خلقه.قبلقديمابصفاتهزالما...مثله

نبيهعلى)3(ونزلقولا،-كيفيةبلابدأمنه-اللهكلامالقراننو

لىتعااللهكلامأنهيقنواوحقا،ذلكعلىالمومنونوصدقهوحيا

كفر..فقدالبشركلامأنهفزعمسمعهفمن...بمخلوقليسلحقيقةبا

ماوكل...كيفيةولاإحاطةا[95ق]ظ/بغيرلجنةالاهلحقوالروية

عليهاللهصلىاللهرسولعنالصحيح)5(الحديثمنذلكفيجاء)4(

ذلكفيندخللاأراد،ما)6(علىومعناه،قالكمافهووسلمواله

".بعض)ب(:"في)1(في

".السنةأهلعقيدةبيان"الطحاويةفي)2(

".وأنزل"الطحاويةفي)3(

(.،عت)أ،منسقط(4)

(.،عت)ا،منسقط(5)

ما"ه"علىبدل"كما"ظ،ع(:)ب،في)6(
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التسليم(ظهر)1علىإلاالاسلامقدميثبتولا..بارائنا.متاولين

بالتسليميقنعولاعلمهعنهحظر)2(ما]علم[رامفمن،والاستسلام

ومن..،.الايمانوصحيحالتوحيد...خالصعن)3(مرامهحجبه؛فهمه

...التنزيهيصبولمزلوالتشبيهالنفييتوقلم

جلالهجلوهو،كتابهفيبينكما،حقوالكرسيوالعرش:قالأنلىإ

4(.الاعتقاد)سائروذكر.وفوقهشيءبكلمحيط،دونهوماالعرشعنمستغن

وقته:فيالحديثأئمةأحدالحاقظالبوشنجي)5(،هنادبنحمادقول

بنمحمدبنأحمدعلىقرات:فقال،الأنصاريالاسلامشيخذكر

الأشرفبنأحمدحدثنيالحسينبنمنصورجدكمأخبركممنصور:

أهلعليهرأيناماهذا:قالالبوشنجيهنادبنحمادحدثنا:قال

وطرقالعلماءمنهاجوايضاج،فيهمذاهبهمعليهدلتوماالامصار،

عرشه،علىالسابعةالسماءفوقاللهأنوأهلها:السنةوصفةالفقهاء،

نعم)6(.:فقال؟مكانبكلوسلطانهوقدرتهوعلمه،حلقهمنبائن

ظاهر".:"لعله(:)بحاشيةفيجاء(1)

النسخ.جميعمنساقطةوهي،الطحاويةمن)2(

خطا.وهو"الله"من(:)بفي)3(

6(.2)ص/[لطحاويةالعقيدةانظر:(4)

366(.)ص/"الترمذيع!يسىأبي"قولقبل(مط،ع،ت)1،فيالنصهذاجاء)5(

.()485رقم(1321)2/العلوفيالذهبيذكره)6(
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[ب64ق]ب/التفسيراهل)1(ائمةقول

فيالسنةاهلكلاممنيوجدمالكثرةاستيعابهيمكنلابابوهذا

)2(يكونيسيرا،منهطرفانذكروإنما،لهساحللابحروهوالتفسير،

واهلالسلفتفاسيرفهذهعليهالوقوفارادومن،وراءهماعلىمنبها

وجدها.طلبهافمن،موجودةالسنة

عنهما:اللهرضيعباسبناللهعبدالقرانترجمانامامهمقول

(اشتوىالعرشعلى!الرحمق:لىتعاقولهفيعنه)3(البيهقيذكر

استقر.:قال

منلأتينهمثئم>:إبليسعنلىتعاقولهتفسيرفيقوله)4(تقدموقد

)ظ(فقط.)1(من

)ب(.من)2(سقط

)873(.رقم31(21/)والصفاتالاسماءفي)3(

وزاد:فذكرهعباسابنعنصالحأبيعنالكلبيعنمروانبنمحمدطريقمن

العرشهعلى

أهلعندمتروككلهممروانبنمحمدووالكلبيهذا،صالحوأبو:البيهقيقال

وظهورفيها،المناكيرلكثرةتهمروايامنبشيءيحتجونلا،لحديثباالعلم

رواياتهم.فيمنهمالكذب

74(.)ص/في)4(

937



يستطعلم:قال[17]الاعراف/<كاللهموعنأثمنهغوعنخلفهمومنأيديهمبين

فوقهم.مناللهأنعلم،فوقهممن:يقولان

هوماوكتب...عرشهعلىكاناللهأن:قولهحكاية)1(وتقدم

منه.فرغقدأمرعلىالناسيجريوإنما)2(...كائن

عنه.مجاهدعنهاشمأبيعنالثوريسفيان)3(رواه

أجدإني:فقالسالهسائلاأن")4(صحيحه"فيعنهالبخاريوذكر

)ص/174-175(.في)1(

)ب(.من)2(سقط

."روى":(ا)فيوو،(ت)منسقط3()

.ذكرهأنبعدوصلهثمتعليقا،(4)537رقم(45181،6181/)(4)

أنيسةأبيبنزيدعنعمروبناللهعبدثناعديبنيوسفحدثنيه:البخاريقال

يذكرولممطولا.قذكرهعباسابنعنجبيربنسعيدعنعمروبنالمنهالعن

".الارضلىإنزلثم"لفظة

إبراهيمبنمحمدولمصريابنرشدينبنوأحمدالفسويسفيانبنيعقوب:ورواه-

".الارضلىإنزلثم"1وزادوبهاللهعبدعنعديبنيوسفعنكلهمالبوشنجي

-01/003)الكبيرفيوالطبراني053(،527-/1)المعرفةفيالفسويأخرجه

08(،)29(247-54)2/والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،49501)03(2

وغيرهم.)87(رقم(1/047،471)العلوفيوالذهبي

به،عمروبناللهعبيدعنكلاهماالرقيهلالبنوالعلاءعديبنزكرياورواه-

.لزيادةاقذكرا
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قوله:لىإبننها(لمحاح>أم...يقولاللهأسمععلي،تختلفاشياء

حلققبلالسماءخلقفذكر03[]النازعات/27-(دحئهاذلكبعد>والازنن

فىالأزضضلقبالذيلتكفرونأينكم>قل:أخرىآيةفيقالثم،الارض

خلقهنافذكر9-11[]فصلت/(السطءالىاشتوئثم>:قالانلىإ<يؤمتن

لمحاح>أم:قولهاما:عباسابنفقالالسماء...؟قبلب[95]ظ/قالارض

لىإاستوىثمالسماء،قبلالأرضخلقفانه27[،]الانازعات/(بننها

فدحاها.الارضلىإنزلثمسمواتسبعفسواهنالسماء

البخاريعندليست"الارضلىإنزل"ثم:قولهوهيالزيادةوهذه

صحيحة.وهي

)955(.رقمالعظمةفيالشيخوأبو(،)91رقمالتوحيدفيمندةابنأخرجه

أنيسة:بيابنزيدخولفوقد

يذكرولم.عباسابنعنسعيدعنعمروبنالمنهالعنطريفبنمطرففرواه

.الزيادة

تفسيرهمافيحاتمأبيوابنحميدبنوعبد2(،0)التوحيدفيمندةابناخرجه

ولعل،بالصوابأشبهوهذا)9348(،(284)2/لحاكمواالدر،فيكما

والله،يضبطهلمانيسةأبيبنزيدأنأو،اللفظةهذهفييضطربكانالمنهال

أعلم.
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جويبرعنوصح)1(العلو":"فيرسالتهفيعثمانبنمحمدقال

كثيرةنيإ:ليوسفالعزيزامرأةقالت:قالعباسابنعنالضحاكعن

فيالذيسيدكمرضاةفيتنفقحتىذلكفأعطيك،والياقوتالدر

السماء)2(.

وهيعائشةعلىدخلعباسابنأنعائشة)3(حاجبذكوانوعن

رسوليكنولمإليهع!يواللهرسولنساءاحب"كنت:لهافقالتموت

فوقمنبراءتكاللهوأنزلطيبا،إلايحبوسلموآلهعليهاللهصلىالله

يذكراللهمساجدمنمسجدليسفأصبحجبرائيلبهاجاء،سمواتسبع

النهار")4(.واناءالليلآناءتتلىوهيلاإاللهفيه

")5(.البخاريصحيح"فيالقصةواصل

(.)مطمن)1(سقط

وهو:-سعيدبنجويبرحديث:وقال274(:)رقم84(1/0)للذهبيالعلوانظر:)2(

.الضحاكعن-واه

جويبر".عنقويإسناده":اخرهفيوقال

.()46رقم(،431)ص/العلوصفةإئباتفيقدامةابنأخرجهوالأثر

.كذابوهوبشر،بنإسحاق:إسنادهفيلكن

."صاحب":(،ع)افيو،"خادم":(ظ،)بفي)3(

.(471-731/)صتقدم(4)

.(4)776رقم(5)
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أ[65أب/قسعدبنمحمدحدثني:تفسيره""فيجريرابنوقال

فيعباسابنعن[)2(ابيه]عنبيحدئنيعميحدثنيابي)1(حدثني

:قال[،ه/]الشورى(فوههنمنيتفطرنالسمؤتتكلد>:لىتعاقوله

)3(.جلالهجلوعظمتهالرحمنثقلمنيعني

وقتادة.والسديالضحاك:عباسابنعنتلقاهالتفسيروهذا

اللهعظمةمن:قال(فوقهنمن!نتقظرن:قتادةعنسعيدفقال

.(4)وجلاله

)6(.باللهتشقق(:)هالسديوقال

اللهإن:قالعنهمزاحمبنالضحاكروايةمنالاسلامشيخوذكر

".بيأحدثني"(:)مطمنسقط(1)

النسخ.جميعمنسقطوقدالمعكوفتين،بينماالطبريمن)2(

7(.)52/تفسيرهفيالطبرياخرجه)3(

جذا.ضعيفوسنده

صحيح.وسنده7(،)25/تفسيرهفيالطبرياخرجه)4(

طريق:منوغيرهما(491)العطمةفيالشيخوأبو7(،2/)5أيضاخرجهو

.قتادةعنمعمر

خطا.وهو"الضحاك")ب(:في)5(

".تشقق"وفيه7(2/)5تفسيرهفيأخرجه)6(
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)1(.عليهفاستوىخلقماأولالعرشخلق

ابيعن"السديتفسير"وفي)2("الضحاك"تفسيرفيوهذا:قلت

(اشتوئائعرشعلى>الرحمق:عباسابنعن)3(صالحوأبيمالك

قعد)4(.:قال5[]طه/

عنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدقول

رجل:قال:قالمسعودابنعن"العظمة"كتابفيالشيخابوروى

علىلىوتعاتباركالربينزل"يوم:قال)5(؟لحاقةامااللهرسوليا

)6(.عرشه

ضعيف.وسنده32(/1)تاريخهفيالطبرياخرجه(1)

)ت(5منسقط)2(

".مالكوأبيصالحأبيعن"،ع(:ت)أ،في)3(

ضعيف.والسند.عليهاقفلم(4)

المحمود؟".المقامما"مكانهالعظمةفيوالذي،النسخجميعفيكذا)5(

)225(.رقم595(495.)2/العظمةفيالاصبهانيالشيخابواخرجه)6(

عنالعيشيالمباركبنالرحمنعبدعنالجوهريسعدبنإبراهيم:طريقمن

ابنعنوائلأبيعنعميربنعثمانعنالحكمبنعليعنحزنبنالصعق

.فذكرهمسعود

عنيحىبنمحمدبنيحى:طريقمن)3385(693()2/الحاكموأخرجه-

".عرشه"بدل""كرسيهوفيهمطولا،بهالمباركبنالرحمنعبد

(.-1001)998(/01)نيوالطبرا284(،)2(5841)3/سننهفيالدارميواخرجه-
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مسعودابنقال)2(العباد"أفعالخلق")1(كتابفيالبخاريوقال

>ثم:لىتعاوقوله11[]فصلت/(السبمالىأستوفي>ثم:لىتعاقولهفي

فوقواللهالماء،علىالعرش:قال95[،]الفرقان/(العرش!علىاسشى

)3(.عليهأنتممايعلموهو،العرش

الله،إلاإلهولا،للهلحمدوا،اللهسبحانقالمنمسعود:ابنوقال

منبملأيمرفلا،اللهلىإبهن)4(فعرجملكتلقاهناكبر=والله

".عرشه"بدل""كرسيهوفيه،بهحزنبنالصعقعنالفضلبنمحمدعن

وائلأبيعنعثمانعنعليعنالصعقعن(الفضلبنمحمد)عارمورواه-

تعليقا.73(4/)تاريخهفيالبخاريأخرجهمرسلا،

وهواليقظانأبيعميربنعثمانعلىمدارهالطريقوهذا،طويلاختلافوفيه

يدلس.وكان،اختلطضعيف

ضعفهفعثمانواللهلا":بقولهالذهبيتعفبهلحاكمالحديثاصححلماولهذا

اهـ"ثقاتوالباقون،الدارقطني

.(631-5061/)الدارقطنيعللانظر:

أعلم.والله"كرسيه"عنمصحفة"عرشه"ولفطةمنكر،لحديثفا

(.)بفيليس(1)

.(1)30رقم34(،)ص/2()

.(071-961/)صيجهتخرتقدم)3(

."يعرج":(،عظ،)بفي(4)
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)2(الرحمنوجهبهنيجيء)1(حتىلقائلهن،استغفرواإلاالملائكة

أ[.06]ظ/ق

.ثقاتكلهمباسناد"المعرفة"كتابفيالعسالأخرجه

ابنهو-حمادحمدثناإسماعيلبنموسىحدثنا)3(:الدارميوقال

)1(

)2(

)3(

وتعقبه،يجيء""الطبرانيروايةلاجلالمنذريوصوبه،النسخجميعفيكذا

علىتوفمهالذيهذا؟فقال31(،4)ص/الاملاءعجالةفيالناجيالحافظ

إلاذكرهالمصنفينمنأحدّاأعلمولا.ظاهر.ولاصوابولامسلمغيرالطبراني

يحئى""عندهأنهاذكرثمالمجيء...منيجيء""لا،التحيةمنيحتى""بلفظ

0".ه.مواطنثلاثةفيالنسائياصرمبنلخشيشالاستقامةكتابفي

،(22021/)تفسيرهفيوالطبري(،4419)رقم233()9/نيالطبراأخرجه

فيوالدارمي34(،160-1/91)4العاليةالمطالبفيكمامسندهفيومسدد

رقموالصفاتالاسماءفيوالبيهقي023(،)رقم،المريسيبشرعلىالنقض

وغيرهمه(766)

المسعوديعنوغيرهمرجاءبناللهوعبدنعيموابيعونبنجعفر:طريقمن

مسعود.ابنعنأبيهعنالمخارقبناللهعبدعن

فيمختلف:المخارقوأبوهمشهور.:فيطمعينابنقالالمخارقبناللهوعبد

صحبثه.

.بنحوهمسعودابنعنرجلعنمسعودبنعتبةبناللهعبدبنعونورواه-

.(11)17رقمالمباركلابنالزهدعلىزوائدهفيالمروزيأخرجه

.غيرهأوالمخارقهوالمبهمالرجلولعل

.(411)رقم266(،)ص/المريسيبشرعلىالنقضفي
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ابنأنالفهرياللهعبدبنأيوبعنالسلامعبدأبيالزبيرعن-سلمة

نورنهار،ولاليلعندهليسربكمإن:قالعنهاللهرضيمسعود

عندهأيامكممنيومكلمقداروإن،وجههنورمنوالارضالسموات

(1)اليومالنهارأولبالأمسأعمالكمعليهفتعرض،ساعةعشرةاثنتا

فأولذلك،فيغضبهيكرهماعلىفيهافيطلع،ساعاتثلاثفيهافينظر

فيسبحهعليهميثقليجدونه،العرشيحملونالذينبغضبهيعلممن

وسائرالمقربونوالملائكةالعرشوسرادقاتالعرشيحملونالذين

")2(.لملائكةا

هذا.منأطول)3(الطبرانيمعجمفيوهو

بيو،مالكأبيوعنمسعود،ابنعنمرةعنالسديعنوصح

اللهرسولأصحابمنناسيىعنمرةوعن،عباسابنعنصالح

السط(الياستوئثم>:قولهفيوسلموالهعليهاللهصلىب[65]ب/ق

شيئايخلقولمالماء،علىعرشهعلىكانوجلعزاللهإن"11[]فصدت/

استوىأحبماخلقمنفرغفلما":وفيه.لحديثا..الماء.قبل

4(.")العرشعلى

التخريج.ومصادر،النسخجميعفيكذا(1)

.(02/ص)يجهتخرمتقد(2)

.(6888)رقم،(9/002))3(

-(،32.9304،/1)تاريخهوفيمطولا،(1/491)تفسيرهفيالطبريأخرجه(4)
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لوجهين:"القلماللهخلقما"اول:حديثهذايناقضولا

لحديث:افإن،خلقهلىإلاكتابتهلىإراجعةالاوليةأنأحدهما:

هومااكتب:قال؟أكتبما:قال.اكتب:لهقال،القلماللهخلقمااول"

")1(.القيامةيومإلىكائن

)708(،رقم،والصفاتالاسماءفيوالبيهقي(،)595التوحيدفيخزيمةوابن

الماء".قبلخلق[ما]غيرشيئايخلقولم":وفيه

هذهعباسابنعنالضعيفةالرواياتمنحجرابنذكر.ضعيفسندوهذا

منها:طرقمنالتفسيرجمعلكنه،صدوقكوفيوهو:ال!ديعنفقال،الصيغة

ناسوعنمسعود،ابنعنشراحيلبنمرةوعن،عباسابنعنصالحأبيعن

رواياتتتميزفلملجميعارواياتوخلط،وغيرهمعنهماللهرضيالصحابةمن

انظر:...مالكبننمسإلاالصحابةمنالسدييلقولم،الضعيفمنالثقة

.(13)ص/العجاب

بإسنادهكنتإذصحيحا؛أعلمهولست":الصيغةهذهعنالطبريقالولهذا

شاكر..ط3(،1/45)لتفسيرا."مرتابا

نظر.ثبوتهاوفيعمر،وابنالصامتبنوعبادةهريرةبيأ:عنالمتنهذاجاء(1)

المؤلف.ذكرهالذيباللفظعباسابنأثرفيهشيءوأصح

تاريخهوفي(41)92/تفسيرهفيوالطبري)76(القدرفيبيالفرياأخرجه

فيوالبيهقي35(،0،)183رقمالشريعةفيوالاجري93(،28،92،/1)

وغيرهم.8(40)والصفاتلاسماءا

.فذكرهعباسابنعنظبيانأبيعنالأعمشعنطرقمن

ووهم.خطأوهومرفوعاوروي،طرقوله،عباسابنعنصحيحثابتوهو
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خلقبعدالعالمهذامناللهخلق)1(ماأولالمرادان:والثاني

حكاهما،السلفقولياصحفيقبلهمخلوقالعرشفإن،العرش

.الرهاويالقادرعبدلحافطا

اللهقدر":الثابتلحديثافيقولهالعرشخلقسبقعلىويدل

سنة،ألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقادير

)3(.لماء"اعلىعرشه)2(وكان

الاخراللفظفيكماالمقاديربهقدرالقلمخلقحينأنهأخبروقد

لى.أولمثبتوا"حلقه"(:)أ،تفي(1)

(.)بمن2()

ولم)2653(،ومسلم2(،1)56والترمذي)86(،القدرفيبيالفرياأخرجه)3(

(1/1441)وأحمد،المنتخب)343(مسندهفيحميدبنوعبد،لفظهيسق

وغيرهم.6()957

بنوعبدأحمدعند:لهيعةوابن-حيوةعنالمقرئيزيدبناللهعبدطريقمن

فذكرهعمروبناللهعبدعنالحبليالرحمنعبدبيأعنهانئبيأعن-حميد

.العرشيذكرولم

عندالماء"علىعرشه"وكانوذكر،"كتب":بههانئأبيعنوهبابنوقال-

)2653(.مسلم

عند،العرشيذكرولم،""فرغ:هانئبيأعنيزيدبنونافعسعدبنالليثوقال-

لفظه.يذكرولم)2653(ومسلم)997(.والصفاتالاسماءفيالبيهقي
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التقديرهوفهذاالقدر)1(.اكتب:قال؟كتبما:قالهاكتب:"قال

علىسابقالعرشأنفثبت،سنةألفبخمسينلمالعاخلققبلالموقت

فأقوال،والارضالسمواتخلققبلالماءعلىكانوالعرش،القلم

مج!.الرسولبهأخبرماتناقضلاالصحابة

ما)2(:قالأنهعنهاللهرضهدعنهصحبحبإسنادداودبنسنيدوذكر

سماءلىإسماءكلبينوما،عامخمسمائةمسيرةوالارضالسماءبين

مسيرةالكرسيلىإالسابعةالسماءبينوماعام)3(،خمسمائةمسيرة

والعرلشعام)4(،خمسمائةالعرلشلىإالكرسيبينوما،عامخمسمائة

أعمالكم)5(.ويعلمالعرلشعلىلىتعاواللهب[06ق]ظ/الماءعلى

والاجري93(،28،/1)تاريخهفيوالطبري)76(،القدرفيالفريابياخرجه(1)

384(.0)5(14)2/لحاكموا)9(،القدرفيوالبيهقي35(،0)الشريعةفي

عنوجريرنميروابنفضيلبنومحمدمسهربنوعليالثوريسفيان:طريقمن

.عباسابنعنظبيانأبيعنالاعمش

تقدمكماالقدر"كتب"يذكرواولمبهالاعمشعنوشريكووكيعشعبة:ورواه

قريبا.

(.ظ،)بفيليس)2(

عام".خمسمائةمسيرةسماءلىإسماءكلبين"وما)ت(:منسقط)3(

فقط.()بمن"عامخمسمائةالعرشلىإالكرسيبينوما":قوله(4)

.(071-961/)صيجهتخرهد(5)
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أبيعنالاعمشحدثنامعاويةبوحدثناأحمد)1(:الاماموقال

يرحمكالارضفيمن"ارحم:اللهعبدقال:قالعبيدةابيعنإسحاق

السماء".فيمن

عبدعنخيثمةعنصحيحبإسناداللالكائيالقاسمأبو)2(وروى

وأالتجارةمنبالامرليهمالعبدإن:قالعنهاللهرضيمسعودبنالله

فيقولسمواتسبعفوقمنإليهاللهنظرلهتيسرإذاحتىالامارة

النار)3(.أدخلتهلهيسرتهإنفانهعنهاصرفوه:للملائكة

وموقوفا.مرفوغاعباسابنعن)4(نحوهسبقوقد

ابنعنالشعبيعنالسائببنعطاءعنسلمةبنحمادوقال

".الرحلكاطيطأطيطالهانحتىالعرشملأاللهان":قالمسعود

)873(.رقم(،233)ص/الزهدفي(1)

2(،)5873المصنففيشيبةابيوابن(،)994الزهدفيوكيع:واخرجه

)657(.الاعتقادأصولشرحفيواللالكائي

عبيدةبياروايةأنمع،اصحوالوقف:الذهبيقال.ووقفهرفعهفياختلفوقد-

-5/892)الدارقطنيوعلل(،1/282)العلو:انظر.إرسالفيهاوالدهعن

00.)3

قبل(مط،،عت)ا،فيوجاء(،،ظمن)بوموقوفا"مرفوعا"قولهلىإهنامن)2(

93(.)ص/داودبنسنيدقول

.(071/)صيجهتخرتقدم)3(

.لموقوفاذكرياتولممرفوعا،(،551)ص/(4)
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)1(

)2(

)3(

حماد.عنأياسبيابنآدمعنإسحاقعنحرب)1(رواه

العالية:وأبيمجاهدقول

نجيحأبيابنعنشبل)3(طريقمنب[66]ب/ق)2(البيهقيروى

الاستواءفيبابفيولا،العرشبابفيالمطبوعةمسائلهفيأجدهلم

.(134،414)ص/

وقفه:فيعبادةبنروجخولفوقد

عنعطاءعنسلمةبنحمادعنادم:أبيهعنالعسقلانيادمبنعبيدفرواه-

علىلىوتعاتباركاللهإن":بلفظمسعود.ابنيذكرولم،قولهمنالشعبي

."..اطيطا.لهإنحتى،العرش

22(.)4رقم395()2/العظمةفيالاصبهانيالشيخأبوأخرجه

اللهإن":قالالشعبيعنبهحمادعنالاشيبموسىبنحسن:رواهوهكذا

لجديد".االرحلكاطيطأطيطالهإنحتىالعرشملأقدلىتعا

طريق:من()133الجهميةعلىالرد(176)3/الإبانةفيبطةابنأخرجه

أعلم.والله.أصجوهذا.بهحمداالإمامعنالمروذي

فينيالاصبهاالشيخوأبو)855(،رقم2(49)2/والصفاتالاسماءفي

التفسير.إماممجاهدعنثابتهذا:الذهبيقال028()رقم096()2/العظمة

709(.)2/العلو

بين:قالمجاهدعنحوشببنوالعوامإياسبنجعفربشرأبورواهلكن:قلت

حجابحجابا،(سبعون:بشرأبو)وقالألفسبعونلملائكةاوبينالعرش

مختصرا.."..من

خطا.وهو""سهل)ب(:في
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السماءبين:قال52[]مريم/نجئا<>وقرشه:وجلعزقولهفيمجاهدعن

حتىموسىيقربزالفما...حجابألفسبعونالعرشوبينالسابعة

صريفوسمعمكانهرأىفلما]واحد[)2(،حجابوبينهبينهكان)1(

إليك.أنظرأرنيرب:قالالقلم

لىإاستوى":العاليةأبوقال")3(صحيحه"فيالبخاريوقال

.(4")ارتفع:السماء

")5(.العرشعلىعلا:استوى"مجاهد:وقال

الضلؤةضاعواضلصبعد!من>محلف:لىتعاقولهفيمجاهدوقال

كمايتراكبون،الامةهذهفيهم":قال95[]مريم/.(..الثحهواتواتبعو

،الارضفيالناسيستحيونولا،الطرقفيوالانعامالحمرتتراكب

السماء".فياللهيخافونولا

")6(.اللواطتحريم"كتابفيالدوريخلفبنالهيثمرواه

(:"صار".)مط)1(في

البيهقي.من)2(

>وهورت]هود/7[،(الماءعلى-عرشه>و!ان:باب)22(التوحيدكتاب)3(

8926(.)6/التوبة/92[1<لعظيمتعرش

حسن.وسنده34(4)5/التغليقفيحجرابنأخرجه)4(

حسن.وسنده34(5)5/التغليقفيكما-تفسيرهفيالفريابيأخرجه)5(

.(994)4/الدرر،تفسيرهفيحميدبنوعبد(،01)5رقم37(،)ص/)6(
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:قتادةقول

:قال"النقض"كتابفيعنهالدارميعثمانرواهما)1(تقدمقد

لنافكيف؛الارضفيونحنالسماءفيأنتربيا:إسرائيلبنوقالت"

استعملتعليكمرضيتإذا:قال)2(؟غضبكمنرضاكنعرفان

شراركم.عليكماستعملتعليكمغضبتواذا،خياركمعليكم

علىاستوىثم":قالقتادةعن")3(حاتمأبيابنتفسير"وفي

".الجمعةيومفيالعرش

عكرمة:قول

فيرجلبينما:قالعكرمةعنأبيهعنالحكمبنإبراهيمعنصح

والملائكةإلايعلمفلالزرعت،لييأذناللهأنلو:نفسهفيفقاللجنةا

فقدشيئاتمنيت:ربكلكيقول،عليكسلام:فيقولونأبوابهعلى

عندهم:قال،الايةهذهفي-مجاهدعننجيحبيأابنعنورقاءعنمادوروى-

الازقةفيبعفيىعلىبعضهميتزوع!م!،محمدامةصالحيوذهاب،الساعةقيام

29(.0)رقممجاهدتفسيرانظر:"هزناة

.(182)ص/()1

".غضبكمن"بدل""وغضبك:(،عظأ،،)تفي(2)

لجمعة.ايوم:أي."السابع"اليومبلفط(8576(:رقم(7941)5/)3(

صحيح.وسنده
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،لجبالاامثالفيخرجابذر)1(.:لكفيقولالبذر،معنابعثوقد،علمته

")2(.يشبعلاادمابنفان؛ادمابنياكل:عرشهفوقمنالربلهفيقول

)3(."البخاريأ[61]ظ/قصحيح"فيمرفوعشاهدوله

جبير:بنسعيدقول

بنيملوكمنملكزمنفيالناسقحط:قالطرقمنعنهروي

فقال،لنؤذينهاوالسماءعلينااللهليرسلن:الملكفقال...إسرائيل

اللهفارسل،اولياءهاقتل:فقالالسماء؟فيوهوتقدرفكيف:جلساوه

السماء)4(.عليهم

)5(:الضحالنقول

هوإلاثنثةبخوئمنيكوت>ما:لىتعاقولهفيعنه)6(تقدمقد

."وبذرا:فيقول":(ت،ظ،ب)في(1)

.(281-181/ص)يجهتخرتقدم(2)

رقم2733()6/لجنةاأهلمعالربكلام:باب)38(التوحيدكتابفي)3(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن8107()

إثباتفيالمقدسيمة1قدابن:طريقهومن282(،4/)لحليةافينعيمأبوأخرجه(4)

.()47رقم(،441)ص/العلوصفة

.بالكذباتهموقدجدا،ضعيف:الرازيحميدبنمحمدوفيه

القرظي.كعببنمحمد:قولبعدمالىإ)ت(فيالاثرهذاتاخر)5(

)ب(.منسقط)6(

593



)1(.معهموعلمه،عرشهعلىهو:قال<رابعهم

ولفظه:"،"المعرفةكتابفيوالعسالالبر،عبدوابنبطةابنذكره

كانوا".أينمامعهموعلمه،عرشهفوقهو:قال"

معروفبنبكيرعنميمونبننوحعنأحمد)2(:ورواه

أينمامعهموعلمه،العرشعلىهو":ولفظهعنهمقاتلعنب[66ق]ب/

كانوا".

ذلك)3(.علىوالتابعينالصحابةجماعإالبرعبدابنونقل

القرظي:كعببنمحمدقول

حدثنيصالحبناللهعبدحدثنا)4(:الدارميسعيدبنعثمانقال

بنمحمدسمعت:قالحميدبن)6(سليمانعنعمرانبن)5(حرملة

مناللهفرغإذا:قالالعزيزعبدبنعمر)7(عنيحدثالقرظيكعب

تقدم)ص/186(.)1(

)295(.رقم03(4)1/اللهعبدلابنهالسنةفيكما)2(

.(138،913)7/التمهيدانظر:)3(

".الدارميعثمان"(:ظ)ب،فيووقع)ع(،فيليس)4(

خطا.وهوعن""،ع(:ت)أ،في)5(

خطا.وهو،""سلمانت،ع(:)أ،في)6(

ت،ع(.)أ،منسقط)7(
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علىفسلم،والملائكةالغماممنظللفياللهأقبلوالنارلجنةاأهل

وهذا)1(:القرظيقال-السلامعليهفيردون،درجةأولفيلجنةاأهل

يفعل؟سلوني:فيقول-58[]يس/(رحيوربقنفولاسلم>:القرانفي

منالتحفتأتيهمثم)2(،عرشهعلىيستويحتىدرجهمفيبهمذلك

)3(")4(.إليهمالملائكةتحملهاالله

:البصريالحسنقول

صفة)5("إثباتكتابهفيالمقدلسيقدامةبنالدينموفقالشيخذكر

الحصاتسبيحالسلامعليهيونسسمع:قالصحيحبإسنادعنهالعلو"

مسكنك،السماءفي،سيدي:دعائهفييقولوكان،يسبحفجعللحيتانوا

...حبستنيالثلاثالطلماتقي،لهيإ...وعجائبكقدرتكالارضوفي

لاإلةلانآلظائتفي>!ادئالغموأصابه)6(الاربعينتمامكانفلما

)أ،ت،ع(:"هذا".)1(في

)ا،ت،ع(.من)2(سقط

)ع(.من)3(سقط

فيوالطبري(،41)6رقم97(،78،)ص/لجهميةاعلىالردفيالدارميأخرجه(4)

5(.510/)المعتورالدرفيكماالابانةفيالسجزينصروأبو2(،12،2)23/تفسيره

به.باسلاوسنده

(.ظ،)بمنسمظ)5(

يوما".الاربعين":قدامةابنعند)6(
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()1(]الانمياء/87[.الظادبمن!تتنيسبخنثانت

)2(.إسرافيلمنإليهأقربشئربكعندليس:الحسنوقال

حدثناالوراقعمر)3(بنمحمدبناحمداخبرنا:مندهابنوذكر

)4(الحسنعنهشامحدثناإبراهيمبنمكيحدثناكثيرأبيبنإسماعيل

كتبت:عرشيعلىواستويتخلقيخلقتلما":وجلعزاللهقال:قال

لهلكوا")5(.ذلكولولا،غضبيسبقترحمتيإن

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4)5رقم(،421،431)ص/العلوصفةإثباتانطر:

.(1/455)العلو.كذاب:الذهبيقالبشر،بنإسحاقالبخاريحذيفةابووفيه

7(.0)رقم(،116،162)ص/العلوصفةإثباتفيقدامةابنأخرجه

.فذكرهلحسناعنليالهذبكرأبيعنبشربنإسحاقطريقمن

.(188)ص/بيانهسبقكماهناخولفوقد،كذاببشربنإسحادتى:قلت

"."عمران:()عفيو(،ت)ا،فيكذا

".لحسناعنبإسناده:مندهابنوذكر"(:ظ،)بفيوقع

عن36()9رقممجاهدتفسيرعلىزوائدهفيالهمدانيلحسينابنإبراهيماخرجه

بني"إن:!لمجفهاللهرسولقال:قال،لحسناعنفضالةبنالمباركعنإياسبيأبنآدم

موسى،يا:إليهوجلعزاللهفأوحى؟يصليهل،ربكلناسل:لموسىقالواإسرائيل

لهلكوا".ذلكلولا؛غضبيرحمتيسمقتأنه:تيصلاوان،أصلينيأأخبرهم

ساقهالذي-لحسناعنالقردوسيحسانبنهشاموحديث،مرسلوهذا

.بالصواباشبه-لمولفا
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:مسروققول

بنتالصديقةحدثتني:قالعائشةعنحدثإذاكانأنهعنهصح

)1(.سمواتسبعفوقمنالمبرأةاللهحبيبحبيبةالصديق

مقاتل:قول

[4]الحديد/(>وهومعكؤ:لىتعاقولهتفسيرفيقوله)2(تقدمقد

)3(.بعلمهمعهموهوالعرشعلىهو:قال

تفسيره"."فيحاتمابيابنذكره

عمير:بنعبيدقول

ابنعنحجاجروايةمن)4("السنة"كتابفيأحمدبناللهعبدذكر

الليلشطروجلعزالربينزل:قالعميربنعبيدعنعطاءعنجريج

حتىله؟فأغفريستغفرنيمنفأعطيه؟يسألنيمن:فيقولالسماء،لىإ

[ب61وجل".]ظ/قعزالربصعدالفجركانإذا

.(081/)صيجهتخرتقدم(1)

.(681-581/)ص(2)

)أ،ت(:منوسقط."بعلمهمعهموهو،العرشعلىهو:قال"(:ظ،)بمنسقط)3(

مط(.)ع،منوالمثبت"بعلمه"

به.لحجاجاعنأخبرت:قال(5)70رقم272(/1)(4)

صحيح.وسعده()135رقم68(،)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميخرجهو
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الأحبار:كعبقول

بإسنادعنه")1("العظمةكتابفيالاصبهانيالشيخابوروى

جلاله.جللجباراعنحدثنيإسحاقأبايا:فقالرجلأتاهأنه:صحيح

جاهلاكانإنفانه،الرجلدعوا:كعبفقال،ذلكالقومفأعظم

نأأخبرك:كعبقالثمعلما،ازدادعالفاكانوان،تعلما[67ق]ب/

سماءينكلبينماجعلثم،مثلهنالارضومنسمواتسبعخلقالله

العرشرفعثمذلك،مثلكثفهاوجعلوالارضالدنياسماءبينكما

الرحلكاطيطأطيطلهاإلاسماءالسمواتفي)2(فما،عليهفاستوى

".فوقهنلجباراثقلمنيرتحلماأولفي)3(

كعبعنبإسنادهالاولياء")5("حليةكتابهفينعيمأبو)4(وروى

".صاحبهبذكرالنحلكدويالعرشحولدوي"للذكر:قالالاحبار

عبدبنجريرثناالربيعأبوحدثنا:الدارميسعيدبنعثمانوذكر

ما:قالكعبعنلحارثابناللهعبدعنزيادأبيبنيزيدعنلحميدا

.(831)ص/يجهتخرتقدموقد(،423)رقم(201-6216/)(1)

."من":(ظ،ت،ب،)أفي(2)

.()ظفيليس)3(

،ع(.ت)ا،منسقطضعفا"سبعون"لىإبعدهوالذيالاثرهذا(4)

رقم72(،)ص/العرشفيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدخرجهو5(،،4)6/)5(

صحيح.وسعده(.44)
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كانت،ماعلىطيبافزادتلاهلك،)1(طيبي:قالإلالجنةالىإاللهنظر

رياضلىإمقدارهفييخرجونإلاالدنيافيعيداكانيوممنوما

ربهميسألونفلا،والمسك)2(بالطيبالريحعليهمتسفي...لجنةا

عليهكانواعما)3(ازدادواوقدأهليهملىإفيرجعون،عطاهمإلاشيئا

ضعفا)4(.سبعينلجمالواالحسنمن

في":قالكعبعنالمسيببنسعيدعنالزهري)5(وروى

عرشيعلىوأنا،خلقيجميعفوقوعرشي،عباديفوقاللهأنا:التوراة

فيولاالسماءفيشئعلييخفىولا،عباديأمور)6(أدبر

")7(.لارضا

)ب(:"طبتي".)1(في

)ظ(فقط.)2(من

ما".)ظ(:"على)3(في

بيأوابن2(،10)رقم(،301)ص/الجهميةعلىالردفيالدارميأخرجه(4)

وغيرهما.)37(رقم،لجنةاصفةفيالدنيا

لين.حفظهفيزيادبيأبنيزيدسندهوفي

"."عن(:ظ،)بفي)5(

امر"."ت(:،ب)ا،فيوجاء)ع(،منسقط)6(

الإبانةفيبطةوابن2(،4)4رقم626(625،)2/العظمةفيالشيخأبوأخرجه)7(

الجهمية.علىالرد()137رقم(185،186)3/)المختار(الكبرى

والذهبي.المؤلفصححهوالاثر
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عشه.صحيحباسنادوغيرهمابطةوابنالشيخأبورواه

لى:تعااللهقال:قالكعبعسن)2(صحيحبإسنادنعيمأبو)1(وروى

أمرأدبرعرشيعلىوأنا،حلقيجميعفوقوعرسد،عباديفوقأنا"

وإنرضي،ولاسمائيفيعباديامرمنشئعلييخفىلا،عبادي

فاثيبهم)3(خلقيكلمرجعوإليئ،علميعنهميغيبفلاعنيحجبوا

منوأعذببمغفرتي،منهمشئتلمنأغفر،علميمنعليهمخفيبما

بعقابي")4(.شئت

منلقياممنجماعةعنإسحاقشيخعمربنبشرقول

المفسرين:

واحدغيرسمعت:قالعمربنبشرأخبرنا:راهويهبنإسحاققال

:أي(آشتوئائعرشعلى!الرحمق[:ب67ق]ب/يقولونالمفسرينمن

.(5)ارتفع

ت،ع(.)أ،منسقطالاثرهذا(1)

بإسنادنعيمأبووروى"بدل."بإلسنادهالاولياء"حلية"كتابفي"(:)ظفي(2)

".صحيح

"."فانبئهم(:)ظفي)3(

7(.)6/الاولياءحليةفينعيمأبوأخرجه(4)

طريقه:ومن،المطالب03()57/2(/1)2مسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجه)5(

662(.)رقم793()3/الاعتقادأصولشرحفي[للالكائي

204



لي:البكانوففول

قالاللهانلناذكر:قالانه*1(العاصبنعمروبناللهعبدعنروى

السبعوالسمواتفكيفربيافقالوا:،عباديليإادعوا:للملائكة

فقد،اللهإلاإلهلا:قالوااذاإنهمقال!:،ذلكفوقوالعرشدونهم

عنه.*3(الدارميأ[26ق]ظ/رواه،2("استجابوا*

رافع:بنيحيىقول

حدثناأبانبنالوليدحدثنا"*4(:العظمةكتاب"فيالشيخأبوقال!

عنسفيانحدثناالمباركابنحدثناحمادبننعيمحدثناحاتمبو

علىالرباستوىلماملكاان:عيسىأبيعنخالدبيأبنإسماعيل

لم:فيقول،الساعةتقومحتىيرفعهولا،راسهيرفعفلمسجدعرشه

خطأهوهوعمر"بنلده1عبد"،ع(:ت)أ،في(1)

".لي"استجابواالدارميعند2()

)86(.رقم(،48،94)ص/الجهميةعلىالردفي)3(

.الشامأهلمنالرجلإبهامسندهوفي

سفيانعن22(4)رقمالزهدفيالمباركابنوأخرجه65(،4)رقم963()2/(4)

به.الثوري

بمثله.بهالثوريعنقبيصةورواه-

.(15)6رقم(599)3/الشيخأبوأخرجه

ثابت.صحيحفالامشاد
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."...عبادتكحق(1)أعبدك

كتابفيالعسالحمدأأبوورواه.ثقاتأئمةكلهمالاسنادوهذا

."لمعرفةا"

لموانهناذكرناه،التابعينقدماءمنرافعبنيحىهوعيسىوأبو

بالتفسير.مشهورايكن

بالتفسير:)3(المنهورينمنيكنلموان)2(:القميعباسقول

:قالعنهصحيحبإسناد")4(العرش"كتابفيشيبةأبيابنروى

ربيأنتاللهم[)5(]سبحانك:دعائهفييقولكانداودأنبلغني"

السمواتفيمنعلىخشيتكوجعلت،عرشكفوقتعاليت

."لارضوا

".عبدتكماسبحانك:فقال،رأسهرفعالقيامةيومكانفإذا"العظمةفي(1)

قد:معينابنقال"العمي":صوابهولعل"،العرش"وكتابالنسخجميعفيكذا)2(

.باسبهوليس،العميعباس:لهيقالبصريشيخعنعوفروى

.(046)2رقم323(4/)معينلابنالتاريخانظر:

".المشهورينمن":بدلمشهورا"":(،عت)1،في)3(

2(.0)رقم6(،1)ص/(4)

([.العرش"كتابمن(5)

404



:لمغازيواوالتفسير[لحديثقيالاماماسحاقبنمحمدقول

عدوياتعلمهل:قالبختنصرلىإالملائكةمنملكااللهبعث:قال

الارضلىإالسماءبين:قاللا.:قال؟والأرضالسماءبينكمالله

نالىإلحديثاوذكر-ذلك"مثلوغلظهاسنة)1(،خمسمائةمسيرة

تباركالملوكملكعليهالعرشوفوقهم":قالالعرشحملةذكر

البعوضةعليهاللهبعثثم،ذلكلىإتظلعفانتاللهعدواي،لىوتعا

."...فقتلته

.إسحاقابنلىإجيدبماسناد")2(العظمة"كتابفيالشيخابورواه

:الطبريجريربنمحمدالامامقول

قولهفيتفسيره")4("فيقالوقد،كفايةفيهماقولهمن)3(تقدمقد

علااي[95/]الفرقان(الرخمناتعرلث!علىاسشى>ثم:وجلعز

رتفع.وا

".سنة"عليهاوكتب""عام(:)تفي(1)

.(157)رقم(4501،5501)3/(2)

.بالكذبمتهم:الرازيحميدبنمحمدوفيه

492(.)ص/)3(

)4(/91(.)28
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الأمةأجمعتالذيالسنةمحييالبغويمسعودبنالحسينقول

منالأشهادرؤوسعلىوقراءته،بالقبولتفسيرهأ[68ق]ب/تلقيعلى

نكير:غير

منعلىوإنكاره،الشافعيأصحابذكرعندقوله1(أسلفنا)قد

هذاوأن،لىاستوبمعنى5[]طه/(اشتوئاثعرشعلى>الرحمق:يقول

والمعتزلة.الجهميةمذهب

المنهور:التفسيرصاحبلمالكياالقرطبياللهعبدأبيقول

هذه5[:]طه/(اشتوىائعرشعلى!الرحمن:لىتعاقولهفيقال

الذينالمتكلمينقولوذكر)2(.كلامفيهاوللعلماءالاستواء،مسألة

عنتنزيههذلكضرورةفمنلحيزاعنالباريتنزيهوجبإذا:يقولون

منلحيز)3(واالمكانعنيلزملما..عندهمفوقبجهةفليس،الجهة

ثم،المتكلمينقولهذا:قال،لحدوثواوالتغيير،والسكونلحركةا

ولالجهةابنفييقولونلاعنهماللهرضيالاولالسلفكانوقد:قال

كتابه،نطقكما،للهبإثباتها)4(والكافةهمنطقوابل،بذلكينطقون

)ص/203-103(.)1(

هناإلى..."تعالىقولهفي"قال:قولهمنظ()ب،منسقط)2(

".لمكان1والحيز"عنالقرطبيعند)3(

."والعامة":(،عت،ب)1،في(4)

604



علىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحدينكرولم،رسلهبهوأخبرت

تعلملافانهالاستواء،كيفيةجهلواب[62ق]ظ/وإنما،حقيقةعرشه

والكيف-اللغةفييعني-معلومالاستواء:مالكقالكما،حقيقته

بدعة.هذاعنوالسؤال،مجهول

وعلمائهم.المالكيةفقهاءمنوهوتفسيره")1("فيلفظههذا

:فيها)3(بقوله!يعتحالذفيوالعربيةاللغة2(أهل)أنمةقوالأ

المثنى:بنمعمرعبيدةأبيقولذكر

اشئتوئثمميو:لىتعاقولهفي")4(التنزيللممعا"فيعنهالبغويذكر

صعد.:عبيدةأبوقال11[]فصدت/(الممبماإلى

العرك!علىاشتوى>ثم:لىتعاقولهعندجرير)5(ابنعنهوحكاه

.[95/]الفرقان(الرحمن

2(.91)7/القرانلاحكاملجامعا(1)

ت(.)أ،من)2(

خطا.وهو"فيما"،ع(:ت)أ،في)3(

علا".:أي"(:251/)عبيدةلابي"القرآنمجاز"كتابفي:قلت(.235)3/(4)

28(،/1)9الموضعهذافيتفسيرهفيعبيدةأبيعنالنقلهذاعلىاقفلم)5(

الاستواء.فيالواردةالاخرىالمواضعجميعفيولا

704



الكوفة:أهلإمامالفراءزيادبنيحيىقول

صعد،اي5[:]طه/(آشتوئاتعرشعلى!الرحمن:لىتعاقولهفيقال

وكانقائماً،فاستوىقاعداكانالرجل:كقولكوهو:قال.عباسابنقاله

.(1")والصفاتالاسماء"فيعنهالبيهقيذكرهقاعدا.فاستوىقائماً

.الارضعنصعودهفيوالقاعدالقائماعتدالالفزاءمراد:قلت

ثعلب:العباسأبيقول

ثعلباالعباسأباسمعت:قالالكلابيإسحاقعنالدارقطنيروى

واستوى.اتصل:الوجهواستوىعلا.:العرنرعلىاستوى:يقول

لىإ[ب68]ب/واستوى.تشابها:وعمروزيدواستوىامتلأ،:القمر

)3(.العربكلاممن)2(يعرفالذيهذا،أقبلالسماء:

الأعرابي:بنمحمداللهعبدأبيقول

عليبنداودحدثنا:"الجهميةعلىالرد"كتابفي)4(عرفةابنقال

عنأخذهفإنما؛عباسابنعنحكىماوأما":فقالالبيهقيوتعقبه31(0)2/(1)

."ه..ضعيفوالكلبي،الكلبيتفسير

.(1/52)"القرانمعاني"كتابهفيهذاالفراءقول:قلت

"."نعرف(:ت،ع)أ،في2()

بخطه.وجادةالدارقطنيعن()668رقم(993004.)3/اللالكائيأخرجه)3(

العحوي،الواسطيالازديعرفةبنمحمدبنإبراهيم-سياتيكما-هو()4
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لى:تعاقولهمعنىما:لهفقالرجلفأتاهالاعرابيابنعندكتا:قال

أخبر.كماعرشهعلىهو:فقال5[]طه/(آسحوئائعرشعلى!الرحمن

استولىيقاللا،اسكت:فقال.استولى:معناهإنما،اللهعبدبايا:فقال

استولى،:قيلأحدهماغلبفاذامضاد،له)1(ويكونإلاالتدءعلى

النابغة:قالكما

سابقهأنتمنأولمثلكإلا

الأمد)2(علىاستولىإذالجواداسبق

:يقولاللغةصاحبالأعرابيابنسمعتالنضر:بنمحمدوقال

ومعانيها:العربلغاتبعضفيلهأطلبأندواد)3(أبيابنأرادني

التاريخفي:كثيرةمصنفاتولهالاعتقاد،حسنكان،"نفطويهب"لمشهورا

الحنبلية.رئيسالبربهاريعليهوصلىهـ،323سنةتوفي،القرانوغريب

.(061-6561/)بغدادتاريخ:انظر

،(يكوننإلاالشيءعلى"(:)عوفي"،يكونأوالشيءعلى"(:ظت،)أ،في(1)

أثبته.ماوالصواب،"ويكون":()بوفي

-604/)13الهرويإسماعيلوأبو356(،2/)بغدادتاريخفيلخطيباأخرجه2()

والبيهقي)666(،رقم993()3/الاعتقادأصولشرحفيللالكائي1و(،الفتح

صفةإثباتفيقدامةابن:طريقهومنمعلقا،31(24/)والصفاتالاسماءفي

.(4)54رقم(1321)2/العلوفيوالذهبي)98(،رقم(،174)ص/العلو

صحيح.5وسند

خطا.وهوداود""(:ظت،)أ،في)3(

904



له:فقلت،استولى:بمعنىاستوى5[]طه/(آشتوئالعرشعلى>الرحمق

)1(.وجدتهولاهذايكونماوالله

سيبويه:شيخأحمدبنالخليلقول

بنالخليلقالالتمهيد")2("فيعنهالبرعبدبنعمرأبوذكر

السماء.لىإارتفعالسماء:لىإاستوىأحمد:

بنقطويه)3(:لمعروفاالنحويعرفةبنمحمدبنابراهيمقول

بمعنىاستوىيكونأنفيهأنكر"لجهميةاعلى"الردفيكتابله

"،القرانبخلق"القولفتنةقادالذي،لمعتزلياإحمد،اسمهدؤاد:بيإوابن

هـ.024سنةبالفالجمصاباهلك

(166،167)3/الجهميةعلىالردالمختار:-الكبرىالابانةفيبطةابناخرجه(1)

356(.355،)2/تاريخهفيوالخطيببلاغا،(21)4رقم

صحيح.وسنده

استوىاللغةفيأتعرف:سألهدوادبيأابننلناذكرهه.":بلفطنحوهوورد

."أعرفلا:فقال؟لىاستو:بمعنى

والخطيب)667(،رقم993()3/الاعتقادأصولشرحفياللالكائيأخرجه

356(.2/)تاريخهفي

2(.90)ص/ذكرهاسبقكماالاعرابيربيعةبيأقصةفي(132)7/)2(

تحريف.وهو"طوبة"بابن)ع(:في)3(
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:قالثم.عنهحكايتهقدمناماالاعرابيابنعنفيهوحكى،استولى

الاسفل.ربيسبحان:يقولالمريسيكان:يقولعليبنداود(1)وسمعت

الله:يقولإذ)2(؛اللهأ[63ق]ظ/كتابلنصورد،قائلهمنجهلوهذا

فيالقوللينلقداللهورحمه[.16/]الملك()3(الئممافيمن>ءأمننم

لجهل.امنبهأليقهوبماجديراكانولقد،التسبيحهذاصاحبالمريسي

:()4الأخفشقول

!الرحمن:لىتعاقولهفيله)5("التهذيب"كتابفيالازهريقال

:تقول.علا:أياستوى:الاخفشقال[:5طه/1<آشتوىالعرشعلى

علوته.:أيالبيتظهروعلىالدابةفوقاستويت

".)ظ(:)قال:سمعت)1(في

".الكتاب"نص،ع(:ت)ا،في)2(

.(4)69رقم(9231)2/العلوفيالذهبيذكره)3(

سنةتوفي،العربيةعلماءأفاضلمنكان،سليمانبنعلي:الاوسطالاخفشهو(4)

هـ.5113

2(.91)ص/الانباريلابنالالباءنزهةانظر:

ترتيبه.(24917/)()5
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وسلفهو:الإتباعأهلوالصوفيةالزهادأقوال

الزهاد:شيخنيالبناثابتقول

:قالأنهعنهصح"رسالته")1(:فيعثمانبنأ[96]ب/قمحمدقال

:يقولثمالسماء،لىإرأسهيرفعثميركعثمالصلاةيطيلداودكان

السماء)2(.ساكنيااربابها،لىإالعييدنظررأسيرفعتإليك

عنه.صحيحبإسناداللالكائي)3(رواه

"الزهد")5(.كتابفييضاحمدأالامام)4(ورواه

بعدكانوانبشرعنا)6(،منسوخفهوالصلاةفيكانإنالرفعوهذا

وجل.عزاللهلىإالدعاءفياليدينكرفعجائز،فهوالصلاة

دينار:بنمالكقول

لىإاسمعوا:يقولثمفيقرأ،خذوا،:يقولكانأنه)7(عنهأسلفناقد

.(521)قمر(1/255).لعلوا:يا(1)

49(.)ص/السلامعليهداودقولفيتخريجهتقدم)2(

)966(.رقمالاعتقاد،أصولشرحفي)3(

الزهد".كتابفيايضاحمداالإمامورواه)(:،عت)ا،منسقط(4)

لابيه.الزهد""علىحمدأالامامبناللهعبدزوائدمنوهو5(،)43رقم()5

شرعنا".في")مط(:في)6(

.(188)ص/التابعيناقوالفي)7(
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عرشه.فوقمنالصادققول

عنه)2(.صحيحبإسناد)1(الحليةفينعيمأبورواه

اللهإن:الكتببعضفيقرأت:قالعنهالدنيا)3(أبيابنوروى

تحببوأ،ليإيصعدوشرك،إليكينزلخيريادمابنيا:يقوللىتعا

ليإيعرجكريمملكيزالولا،بالمعاصيليإوتتبغضبالنعمإليك

قبيج.بعملمنك

التيمي:سليمانقول

بنضمرة-:قالالعباد")4(أفعالحلق"كتابفيالبخاريقال

في:لقلت؟اللهأينسئلتلو:يقولسمعتهسليمانعنصدقةعنربيعة

ولوالماء.على:لقلتالسماء؟قبلالعرشكانأينسئلتولوالسماء.

.أدريلا:لقلتالماء؟قبل)5([]عرشهكانأين:سئلت

عبيد:بنشريحقول

إليكارتفع:يقولكانأنهصحيحبإسنادالشيخأبوعنهروى

الاولياء".حليةالحليةفي"(:ظ،)بفي(1)

،ع(.ت)أ،منسقط)2(

.(-188918)ص/فيتقدموقد(،رقم)43الشكر"":كتابفي)3(

.(831)ص/يجهتخرتقدموقد.تعليقا(46)رقم(،42،52)ص/(4)

العباد.افعالحلقمن)5(
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،لجبروتاذاسبحانك،التقدسوقارإليكوصعد،التسبيحثغاء)1(

والمقادير)2(.والمفاتيح،والملكوتالملكبيدك

عمير:بنعبيدقول

حجاجحديثمنله")3(السنةكتاب"فياحمدبناللهعبدروى

وجلعزالربينزل:قالانهعميربنعبيدعنعطاءعنجريحابنعن

منفأعطيه؟يسألنيمن:فيقولالدنيا،سماء)4(لىإالليلشطر

وجل.عزالربصعدالفجركانإذاحتى؟لهفأغفريستغفرني

:عيافزبنالفضيلقول

لحارثابنإبراهيمب[63ق]ظ/حدثنا:""السنةكتابفيالاثرمقال

بنإبراهيمسمعت:قاليحيىبنالليثحدثنيالعبادييعنيب[96قب/1

عياضبنالفضيلسمعت:الفضيلصاحببكرأبوقال:يقولالاشعث

نفسهوصفاللهلان؛وكيفكيفاللهذات)5(فينتوهمأنلناليس:يقول

ولميلدلم!!مداللها!أحدآدلههو>قل:فقالفابلغ

تصحيف.وهوثناء"":()عفي(1)

.(1)70رقم793(/1)"العظمة"فيالاصبهانيالشيخأبواخرجه)2(

993(.)ص/المفسرينأقوالفيتخريجهتقدموقد5(،)70رقم272()2/)3(

)ب(.منسقط)4(

فقط.()ظمن)5(
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اللهوصفمماابلغصفةفلا!،احدله،!فوايكنولم!يولذ

،ينزلأنشاءكما:والاطلاعوالمباهاةوالضحكالنزولوكذا،نفسهبه

لنافليس،يضحكأنشاءوكما(،1)يطلعأنشاءوكما،يباهيأنشاءوكما

عنيزولبربكفرتأنا:الجهميلكقالوإذا،وكيفكيفنتوهمأن

يشاء)2(.مايفعلبربأومنأنا:أنتفقل.مكانه

خلق"كتابفيالبخاريالفضيلعنالاخيرالكلامهذاذكروقد

.فذكرهالجهميلكقالإذا:عياضبنالفضيلوقال:فقال")3(الافعال

:الرازيمعاذبنيحىقول

شيءبكلأحاطقد،الخلقمنبائنالعرشعلىلىتعاالله:قال

جهميإلاالمقالةهذهفييشكولاعددا،شيءكلحمىوعلما،

الذاتمنهويخلط،بخلقهاللهيمزج،مرتابوهالك،ضليلرديء

4(.لانتان)والاقذاربا

".يطلعأنشاءوكما"،ع(:ظ،)بمنسقط(1)

62(.1،6)5/تيميةلابنالفتاوىمجموعفيكماالسنةفيالاثرمأخرجه)2(

فيكما"الفاروق"كتابفيالهرويإسماعيلأبوآخربإسنادايضاوأخرجه

.(5/26)الفتاوى

65(.)ص/الصابوني:طريقهومن(،16)رقم(،24)ص/)3(

،(94)5/الفتاوىمجموعفيكما،الهرويالانصاريإسماعيلأبوأخرجه(4)

.(64)9رقم(2/4611)للذهبيوالعلو
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السليمى:عطاءقولى

)1(،وجلعزاللهمنحياءالسماءلىإسهريرفعلاكانأنهثبت

بصرهرفععنالمصليوسلموالهعليهاللهصلىالنبينهيهذاومن

كما،لهوإجلالايديهبينوإطراقاوجل،عزاللهمعتا!باالسماء)2(،لىإ

لهم،إجلالاإليهمرؤوسهميرفعونولا،الملوكيديبينالعبيديقف

القلوبوتوجه،والرهباتالرغباتفيالايديرفعلىإهذاضمفاذا

هذابأنالعلامأفاد=والاماموالخلفواليسرةاليمنةدونالعلولىإ

عليها.الناسفطرالتياللهفطرة

:لخواصاعبيدةابيقولى

لمسنةوكذاكذامكثأنهعنه)4(لجوزياوابن)3(نعيمأبوذكر

الله.منحياءالسماءلىإرأسهيرفع

بعحوهه22(1)6/الاولياءحليةفينعيمأبوأخرجه(1)

بكاء.زاهداعابداوكان،عنهاللهرضيمالكبنأنسأدرك،العبديهو:وعطاء

حتى،قولهفاشتد([تهمصلافيالسماءلىإأبصارهميرفعوناقوامبال"ما:فقال2()

)717(.رقمالبخارياخرجه.ابصارهم"لتخطفناوذلك،عنلينتهن":قال

له،اخركتابفيفلعله282(،281،)8/الاولياءحليةمنترجمتهفيعليهأقفلم)3(

والزهاد.العئادمن،عبيدةبابياشتهرعتبةابوغبادبنعبادهو:عبيدةوابو

.(4132/)الصفوةصفوةفي()4
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الحافي:بشرقول

إنما:قولوأردها،ثماللهلىإيديلارفعنيإ":قالأنهعنه)1(صح

")2(.عندهجاهلهمنهذايفعل

:لمصرياالنونذيقولى

أشرقت:قالعنهبإسناده")3(العظمة"كتابفيالشيخأبوروى

عنجلالهوحجب،الظلماتبوجههنارو،السموات[07ق]ب/لنوره

الصدور.السنةعرشهعلىوناجته،العيون

قولهعنسئلأنهالنونذيعن)4(القشيرينقلفقد:قيلفإن

ونفىذاتهأثبت:فقال5[]طه/(اشتوىانعرشعلى!الرحمق:لىتعا

شاء)6(.كما)5(بحكمهموجودةوالاشياء،بذاتهموجودوهو،مكانه

2(.18)2/الصفوةصفةانظر(1)

طلبفلاالدعاءبابغلقيقتضيلانه،للشرعصريحةومخالفةمردود،ذلكفعله)2(

...مناجاةولاتضرعولا،حاجةسؤالولامغفرة

.(01)7رقمبعدتعليقا893(/1))3(

فقيه،ليأصومحدثالشافعيالنيسابوريهوازنبنالكريمعمدالقاسمأبوهو(4)

هـ.465سنةتوفيالاعتقاد،فيالاشعريمذهبعلىصوفياكان

.(4011)رقم366(،5،36)ص/نيسابورتاريخفيالسياقمنالمنتخبانظر:

والرسالة.العسخ،باقيمنوالمثبت،"بحكمته"(:مط)ع،في()5

.(17)ص/القشيريةالرسالةانظر:)6(

417



مسند)1(ذكرناهوماإسنادا،لحكايةالهذهيذكرلمالقشيري:قيل

عليم.بهللهماالمكذوبةلحكاياتامنالتصوفكتبوفيعنه،

ليسالكلامهذافإن،باطلالنقلوهذا)2(:الإسلامشيخقال

تتضمنلمالايةهذهفإنلها،مناقضهوبلللاية؟مناسبةفيهأ[64]ظ/ق

بذلك؟تفسرفكيف،الوجوهمنبوجهمكانهونفيذاتهإثبات

)3(-بحكمهموجودةوالاشياء،بذاتهموجودهو:قولهماو:قال

".الايةمعنىهوليسولكنفحق،

لمحاسبي:اأسد)4(بنالحارثقول

فؤقلقاهر>وهو[،5]طه/<آشتوىالعرشعلى!الرحمق:قولهماو:قال

كالاتمغوذا!،[61/]الملك(السمافيمن>ءأمنم[،81]الانعام/(ءعباده

الملم!ة>تفرج:قولهمثلوغيرهافهذه[،24]الإسراء/سبملأ(الصشذى

يوجبهذا[.01]فاطر/(الطيبالكلمضدلية![،4]المعارج/(إليهوالروح

يخفىلا،خلقهفيالدخولعنمتنزهكلها،الأشياءوفوقالعرترفوقأنه

."ذكرنا":(ظ)في(1)

.(1/188)"الاستقامة"كتابفيتيميةابن2()

".بحكمته"(:مط،)عفي)3(

أسد".بن")ب(:فيليس)4(
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؛عبادهفوق(1[)بنفسهذاته]أنالاياتهذهفيأبانلانه،خافيةمنهمعليه

فوق:يعني[61/]الملك(الارضبكميخسفأنالسم!فيمن>ءأمنم:قاللانه

فيفهوالسماء،علىشيءفوقكانمنلانالسماء،علىوالعرش،العرش

على:يعني2[،]التوبة/<ألفهرأربعةلازضقافي>فسيحوا:قالوقدالسماء

في!ذتيهون:قولهوكذلكجوفها)2(،فيالدخوليريدلا،الارض

لى:تعاقولهوكذلك،الارضعلى:يعني26[،/]المائدة(لأرض

عليها)3(.فوقها:يعني71[]طه/(لنخلاجذغفى>ولاصبنكم

وصفثم،الملائكةوعروجالامرعروجفبين"اخر:موضعفيوقال

-<مقدارهيوسكان>ف:فقال،إليهصاعدةبالارتفاععروجهاوقت

اصعد:القائلكقول،إليه4()بقولهووصولهااليهصعودهافذكر[،4]المعارج/

إليهصعودكوأنالعلوفيأنهوذلكيوم،أوب[7.ق]ب/ليلةفيفلانلىإ

لمكانواوإنوجل،عزاللهلىإصعدوافقدالعرشلىإصعدوافإذايوم،في

منوالمثبت"بنفسهأنهأرادأنه":الفتاوىوفي،العبارةهذهفيالنسخاضطربت(1)

".القرانفهم"

".الارض"(:)ظفي2()

".القرانفهم"المحاسميكتابمننقله68()5/تيميةابنفتاوىمجموعانظر:)3(

".إليهقولهمنوفصله":"القرانفهمو""الفتاوى"وفي،ع(،)بمنسقط(4)
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الارضمنصعدوافإنهم،علوهفيالارتفاعفي(1يساووه)ولميروه

اللهرفعه>بل:لىتعاوقال.فوقهلىتعااللهالذيالعلولىإبالامروعرجوا

لىائنلهننفرغؤنو!ال>:لىتعاوقال.عندهيقللمو[581النساء/1(ليه

ثم(مويمئإلةإلىفاطع!اسئبالسمؤتلاستئباأتلغلعلىصزحا

لههإإنقالفيما:يعني37[36،]غافر/لمجدب!(لاظنه>وإني:فقالاستانف

قالفيماكاذبأنهبموسىظنفرعونأنوجلعزاللهفبين،السمواتفوق

موسىأنولو.كاذبأنهبموسىالظنمعله؟قالحيثطلبهلىإوعمدله،

علواذلكعناللهلىفتعا)2(،نفسهفيلطلبهبذاتهمكانكلفيإنه:قال

)3(")4(.الصرحببناءنفسهيجهدولمكبيرا،

عمرو)6(اللهعبدأبيالعارفالامام()هوقتهفيالصوفيةإمامقول

لمكي:اعثمانابن

:بابفيالعباد)7("لاحوالوالتعرفالمريديناداب"كتابهفيقال

."وهيسا":(ت)أ،في(1)

"."نفسهبدل"حشهأوبدنهأوبيتهفي"لفتاوىو"القرانفهم"في2()

.والفتاوى)ب(،من"الصرحببناءنفسهيجهدولم":قوله)3(

.(596/)الفتاوىمجموع:انظر(4)

".وقتهفي":قوله)ب(فيليس)5(

خطا.وهومحمد"":النسخجميعفيوقع)6(

المصادر.منوالتصويب،""العبادةالنسخجميعفي)7(
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الوسوسة.منللتائبينالشياطينبهيجيءما

عليهامتنعواهمإذاالناسبهيأتيالذيالثالثالوجه"وأما

ليفسد؛الخالقامرفيب[64ق]ظ/لهميوسوسفانه:باللهواعتصموا

اعظممنفهذا:قالانلىاطويلاكلاماوذكر-التوحيدأصولعليهم

بالتشبيهالربصفاتفي)1(او،بالتشكيكالتوحيدفيبهيوسوسما

عظمةمقاييسعليهميدخلوأن،والتعطيللهالجحدبااو،والتمثيل

ايلجاولم)3(إنأركانهميضعضعأوفيهلكوا)2(،عقولهمبقدرالرب

عنأخبرحيثمنوجلعزبادلهالمعرفةوتحقيقالعلملىإذلكفي

لا،اللهأنا:القائللىتعافهو،رسولهبهووصفهنفسهبهووصفنفسه

دون)4(جلالهبعظمةعرشهعلىالمستوي،مرهلاهولجائيا،الشجرة

موسىفسمععظيما،اياتهمنراهوتكليماموسىكلمالذي،مكانكل

أجسامهم،لىإبعينهالناظر،لاصواتهمالسميع،لخلقهالوارثاللهكلام

كلاماساقثم،"بيدهادمخلق،وقدرتهنعمتهغيروهمامبسوطتانيداه

".في":()عوفي"،وفي"(:)بفي(1)

قبلوا".إنفيهلكوا":التاسيسنقضفي)2(

".لم1إذ")ع(:وفي،"نإلا")ب(:في)3(

لماالموافقوهو"وجلاله"بعظمته(:)مطوفي،"جلالهجلبعظمته")ع(:في)4(

للذهبي.العلوفيلماالموافقهووالمثبتالتاسيس،نقضفي
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)1(.السنةفيطويلا

،القوممشايخوأعيانا[،71ق]ب/الجنيدنظراءمناللهرحمهوهو

ببغداد)2(.ومائتينوتسعينإحدىسمةتوفي

الصوفي:الهمدانيجعفرأبيقول

أنهعنهكتابهفيالصوفيةمحدثالمقدسيطاهربنمحمدذكر

وهوعرش،ولااللهكان:يقولوهوالجوينيليالمعاابيمجلسحضر

دعناشيخيا:فقال...المعنىهذامنوكلاما)3(،عليهكانماعلىالان

فإنهقلوبنا،فينجدهاالتيالضرورةهذهعنوأخبرنا،العرشذكرمن

العلو)5(يطلبضرورةقلبهفي)4(وجدإلااللهيا:قطعارفقالما

:قالقلوبنا؟عنالضرورةهذهندفعفكيف،يسرةولايمنةيلتفتلا)6(

حيرني،الهمدانيحيرني:وقال،رأسهعلىولطمليالمعاأبوفصرخ

مجموعوفي6(،950.)5/التاسيس"نقض"فيتيميةابنالاسلامشيخهذكره(1)

.(4)98رقم(25221/)للذهبيوالعلو(،656-5/2)الفتاوى

-01/192)الاولياءوخلية2(،250-00)ص/للسلميالصوفيةطبقاتانظر:)2(

.)692

والمصادر.(مط،)عمنوالمثبت،"كانعليهماعلى"(:ظ،ت،ب)أ،في)3(

لى.أووالمثبت."من":(ظ،)بفي(4)

".تطلب"(:ظ،)بفي(5)

ولا"."(:،ع)بفي)6(
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.(1")...نيلهمداا

فىالصوفيةشيخنيالأصبهاحمدأبنمعمرالعارفالامامقول

الرابعة:لمائةاأواخر

السنة،منبوصيةأصحابيأوصيأنأحببت:لهرسالةفيقال

وأهلوالاثر،لحديثاأهلعليهكانماجمعو،لحكمةامنوموعظة

استوىاللهنوفيها:قال،والمتأخرينالمتقدمينمنوالتصوفالمعرفة

والكيف،معقولوالاستواء،تاويلولاتشبيهولاكيفبلاعرشهعلى

خلولبلا،منهبائنونوالخلق،خلقهمنبائنوجلعزنهو،مجهول

الخلق،منالبائنالفردلانه؛ملاصقةولااختلاطولاممازجةولا

ويرضىيتكلمخبير،عليمبصيرسميعاللهنو،الخلقعنالغنيالواحد

وينزلضاحكا،القيامةيوملعبادةويتجلى،ويعجبويضحكويسخط

له؟فاستجيبداعمنهل:فيقولشاء،كيفالدنياسماءلىإليلةكل

ا[65ق]ظ/الربونزولالفجر.يطلعحتى؟عليهفأتوبتائبمنهل

نقضوفي643(،642،)2/السنةمنهاحفيتيميةابنالإسلامشيخذكرها(1)

الاستقامةوفي(،444/)الفتاوىمجموعوفي5(،185،91)4/التاسيس

(1/167).

النبلاءاعلامسيروفي)538(،(1347)2/العلوفيالذهبيوذكرها

.بسنده(477/)18

العلو.مختصر.لحفاظبامسلسل،صحيحالقصةهذهإسناد:الالبانيقال
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تاولأوالنزولأنكرفمن،تاويلولاتشبيهولاكيف)1(بلاالسماءلىإ

ضال)2(.مبتدعفهو

الجيليالقادرعبدالشيخالعارفينقدوةالعارفالامامالشيخقول

روحه:اللهقدس

اختلاف:بابفي"العارفينوسبيلالمتقينتحفة"كتابهفيقال

اختلافذكروفي،وجلعزاللهصفاتفيب[71ق]ب/المذاهب

الع!(فيوالزسخوناللهإلا،تاويلهيندم>وما:قولهعندالوقففيالناس

محيطوعلمه،العرشفوقبذاتهلىتعاوالله:قالأنلىإ7[/عمران]ال

رويوقد<،آلله>إلا:قولهعلىالحقأهلعندوالوقف،مكانبكل

وهذا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبنت)3(فاطمةعنذلك

فيماويعلم،العرشعلىبذاتهاللهأناعتقدلمنحسنالوقف

استواءمنكريمنجماعةووقف:قالأنلىإ-والارضالسموات

بقوله:وابتدأوا[ه]طه/(اثعرشعلى!ىالرحمق:قولهعلىوجلعزالرب

نفيبذلكيريدون(لارضأفىوماالتممواتفىما-له!>اشتوئ

المصادر.فيكماأولىلمثبتوا،"تكييف"،ع(:ت،ب)أ،في(1)

وفي2(،56،257)6/والنقلالعقلتعارضدرءفيتيميةابنالاسلامشيخذكره(2)

.(191)5/الفتاوىمجموعوفي66(،65،)2/5(،1/12،213)التاسيسنقض

عليه.أقفلم)3(
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لىتعااللهلان؛منهمخطأوهذا،نفسهبه(وصف)1الذيالاستواء

بذاته.العرشعلىاستوند

علىوالدلالاتبالايات)2(الصانعمعرفةأما:"الغنية"كتابهفيوقال

وهو:قالأنلىإ-احدواحداللهأنبتيقنيعرفأنفهو:الاختصاروجه

بالاشياء:علمهمحيط،الملكعلىمحتو،العرشعلىمستوالعلو،بجهة

يدئرالانر>1[،0أناطر/<-يرفعهالصلحوالعملال!آلظئبيقعد!إلة

(تعدونساسنةالفرهمقديو!كانفىإلتهئقرجثمألارضىإلىالسمامن

.)3(["5]السجدة/

علىالسماءفيإنه:يقالبل،مكانكلفيبانهوصفهيجوزولا"

(آشتوئاثعرشعلى!الرحمق:لىتعااللهقال4(]كما[*،استوىالعرش

الاستواءصفةإطلاقوينبغي-:قالثمحاديثواياتوساق-5[]طه/

علىوكونه:قالئم،العرشعلىالذاتاستواءوأنه،تأويلغيرمن

وهذا.كيف"بلاأرسلنبيكلعلىأنزلكتابكلفيمذكورالعرش

")5(."الغنيةفيكلامهنص

".اللهوصف")ب(:في(1)

خطا.وهو،الطبائع"(:)بفي)2(

5(1/48)وجلعزلحقاطريقلطالبيالغنيةانظر:)3(

الغنية.من)4(

)5(/1(.)05
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وقته:فيالصوفيةإمامالشيرازيخفيفبن[دلهعبد(1أبي)قولى

الاسماءبإثباتالتوحيداعتقاد"سماهالذيكتابهفيقال

والانصارالمهاجرينأقوالفاتفقت:خطبتهاخرفيقال."والصفات

واحداقولاوقدرهوقضائهوصفاتهأسمائهومعرفةاللهتوحيدفي

والهعليهاللهصلىاللهرسولعننقلواالذينوهمظاهرا،وشرطا)2(

علىالصحابةكلمةفكانت")3("بسنتيعليكم":قالحينذلكوسلم

يختلفوالمإذ،عنهمبالاخذأمرناالذينوهم،اختلافغيرمنالاتفاق

ب[65ق]ظ/الاسماءمنالدينصولوالتوحيدأحكامفياللهبحمد

ذلكفيمنهمكانولو،الفروعفياختلفواكماأ[72ق]ب/والصفات

يلقى"حديثذكرثم.الاختلافسائرإلينانقلكماإلينالنقلاختلاف

)4(")5(،رجلهفيهالجبارايضعحتىمزيد؟منهل:وتقولالنارفي

ثم"،اللهإلاقدرهيقدرلاوالعرشالقدمينموضعالكرسي":وحديث

النسخهجميعمنسقط()1

وشرعا"."الفتاوىوفي،النسخجميعفيكذا)2(

،(064)7داودوأبو(،24171،54171)رقم37(2،3675/)8أحمدأخرجه)3(

وغيرهم.()5حبانوابن2(،)676حديثعقبوالترمذي(،)43ماجهوابن

والضياءالبرعبدوابنلحاكمواحبانوابنالترمذي:صححهلحديثوا

وغيرهم.نعيموأبوالمقدسي

".قدمه")ع(:حاشيةعلىنسخةفيوجاء،النسخجميعفيكذا)4(

2(.43/)صيجهتخرتقدملحديثوا()5
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:فقالقبضتينقبضاللهأنونعتقد:قالأنلىإ،الصورةحديثذكر

ينزلاللهأننعتقد:ومما-:قالأنلىإ-)1(للنار"وهؤلاءللجنةهؤلاء"

هل:ويقوليديهفيبسطالاخر،الليلثلثفيالدنياسماءلىإليلةكل

لحديثاوذكرعرفةوعشية)3(النصفوليلة)2(،الحديث؟"سائلمن

اللهأنونعتقد)4(،بنفسهالخلقحسابيتولىاللهأنونعتقدذلك،في

خليلا)5(.واتخذهبالرؤيةوسلموالهعليهاللهصلىمحمداخص

كتابصاحبالأنصارياللهعبداسماعيلأبيالاسلامشيخقول

.وغيره"الكلامذمو""الفاروقو""السائرينمنازل"

علىبذاتهاستوىوأنهالعلو،فيالذاتبلفط)6(:كتابهفيصرح

".بذلكتصرحالسلفأئمةتزلولم":قال،عرشه

كتابيهفليطالعوالاثباتالسنةفيصلابتهمعرفةأرادومن

".الكلامذمو""الفاروق"

.(652)صلمراجع-يثبتولا(،22القدر)فيبيالفرياأخرجه(1)

.(722/ص)يجهتخرمتقد(2)

".شعبانمن:"يعني(:)ظناسخقال)3(

(.)مطمن"بنفسهالخلقحسابيتولىاللهن1"ونعتقد:قوله()4

77(.71-)5/الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخذكره)5(

منخلقهمنبائنا،السابعةالسماءفوقعرشهعلىاللهاستواء"باب""الصفات)6(

96(.)5/التاسيسنقضفيكما"والسنةالكتاب

427



حلية"كتابصاحبنعيمأبيلمحدثينواالصوفيةشيخقول

:(1)"لأولياءا

يتكلمخبير،عليمبصير،سميعاللهن"و"عقيدته(":فيقال

القيامةيوملعبادهويتجلى،ويعجب)2(ويضحكويسخط،ويرضى

داعمنهل:فيقوليشاء،كيفالدنياسماءلىإليلةكلوينزلضاحكا،

عليه؟فاتوبتائبمنهلله؟فأغفرمستغفرمنهل؟لهفاستجيب

ولاكيفبلاالدنياسماءلىإلىتعاالربونزولالفجر،يطلعحتى

وسائر،ضالمبتدعفهوتاولاوالنزولانكرفمنتاويل،ولاتشبيه

هذا.علىالعارفينالصفوة

تاويل،ولاتشبيهولاكيفبلاعرشهعلىاستوىاللهنو:قالثم

وحلقه،حلقهمنبائنسبحانهنهو،مجهولوالكيف،معقولفالاستواء

الفردلانه؛ملاصقةولااختلاطولا،ممازجةولاحلولبلا،منهبائنون

)3(."الخلقعنالغنيالواحد،الخلقمنالبائن

خطا.وهو،"لحليةا":()بقي(1)

5(مط،،عت)أ،من(2)

لىإ"بصير...سميعاللهوأن":قولهمنالكلامهذانسبإ.النسخجميعفيكذا)3(

بنمعمروصيةضمنجاءالكلامهذاانوالمعروف،الاصبهانينعيملابيهنا،

شمخونقله(234)ص/قريباتقدمكما-لاصحابهنيالاصبهازيادبنأحمد

أبي=اعتقادوالذهبيتيميةابنالاسلامشيخنقللماوأيضا.كتبهفيالاسلام

428



والسنةللكتابالمتبعينالسلفطريقطريقنا)1(:ايضاوقال

اللهأناعتقدوهمماوإن:قالثماعتقادهمذكروساق-الامةوإجماع

)2(.بقيتهوساق،أرضهدونسمائهفي

ابي)3(شيخ،السجزيب[72ق]ب/عماربنيحيىالإمامقول

وقته:فيالصوفيةامامالأنصارياسماعيل

،العرشعلىبذاتههو:نقولبل:كلامبعدالسنةفيرسالتهفيقال

شيءلكلمدركةوقدرتهوبصرهوسمعهشيء،بكلمحيطوعلمه

4[،لحديد/]1<>وهومعكم:لىتعااللهقولمعنىوهوأ[66ق]ظ/

.مشهورةموجودةورسالته

فقط:الاتيبالكلامعنهبالنقلاكتفياوإنما،الكلامهذايذكرالمرسالتهمننعيم

معمر(["اسمفيالاصبهاني""كلمةرأىلماالمولففلعل..".هطريقطريقنا"

أعلم.والله.فأثبتهالاصبهانينعيمبيألىإذهنهانتقل

تصحيف.وهوطريقنا""(:)بوفي(،)عمنسقط(1)

العقلتعارضودرء2(،1/21)التأسيسنقضفيتيميةابنالإسلامشيخذكره)2(

فيالذهبيوذكره(،0،6091،191)5/الفتاوىومجموع2(،52)6/والنقل

.(152)رقم(25013/)العلو

(.،ع)تمنسقط)3(
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)2(:الغلامعتبة(1قول)

فاذا،الطويلالليلهذايصليعتبةكان:المدينيفهدبنمحمدقال

وان،احبكنيفإتعذبنيإنسيدي:وقالالسماء،لىإرأسهرفعفرغ

)3(.أحبكفانيعنيتعف

العسنى:اللهلأسهاءالشاوحينأقوال

)4(:شرحهفيالقرطبيقول

والكافةهمنطقوابل،لجهةاينفونلاالاولالصدركانوقد:قال

وسلم،والهعليهاللهصلىرسولهخبروكتابهنطقكما،لىتعاللهبإثباتها

حقيقة،العرشعلىاستوىأنهالصالحالسلفمنأحدينكرولم

جهلواوإنما،مخلوقاتهأعظملانه؛غيرهدونبذلكالعرشوخص

،معلومالاستواء:مالكقالكماحقيقتهتعلملافإنهالاستواء،كيفية

سلمة.أمقالتوكذلك.بدعةالكيفعنوالسؤال،مجهوللكيفو

)ا،ع(.منكاملاالغلامعتبةقولسقط(1)

الحسنجالس،وزهادهمالبصرةأهلعيادمنكانصمعةبنأبانبنعتبةهو)2(

235(.)6/لحليةاانظر:هالعبادةفيهديهعنهوأخذالبصري

235(.)6/الأولياءحليةفينيالأصبهانعيمأبوأخرجه)3(

.(12132-1)2/"لحسنىااللهأسماءشرجفيالأسنى"واسمه(4)
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سماها:التيرسالتهفي)1(الحضرميبكرأبيكلامذكرثم

أنهالوهابعبدالقاضيعنوحكايتهالاستواء"،مسألةلىإبالايماء"

.العرشعلىالذاتاستواء

الطائفة،كبيرالاشعريالطيببنبكرأبيالقاضيقولذلكأنوذكر

فيفوركوابنالاشعريقولوأنهنصا،عنهنقلهالوهابعبدالقاضيوأن

والمحدثين.الفقهاءمنوغيره...لخطابياوقول،كتبهبعض

وغيرهماوالطلمنكيالبرعبدبنعمرأبيقولوهو:القرطبيقال

الاندلسيين.من

تظاهرتماالاقوالوأظهر-:قولاعشرأربعةحكىأنبعد-قالثم

كماعرشهعلىاللهأنالاخيار:الفصلاء)2(وقالهوالاخبار،الايعليه

هذا.حلقهجميعمنبائن،كيفبلانبيهلسانوعلىكتابهفيأخبر

)3(.الثقاتعنهمنقلفيماالصالحالسلفمذهب

تصحيف.هماوكلالخضر"ا":(،عت)1،فيو"،لخضريا":()بفي(1)

".جميعوقال"،ع(:)مطفيوجاء"،وقالت"(:ظ)ب،في)2(

22(.91،20)7/القرآنلاحكاملجامعاانظر:)3(

التاسيسنقضفيتيميةابنالاسلامشيخالكتابينمنالقرطبيعنونقله

2(.58)6/والنقلالعقلتعارضدرءوفي(،1/0-7174)
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(2)والمعتزلةللجهميةالمخالفينالإثباتأهلمقاورور(1أهل)أنمةأقوال

والمعطلة:

:رفبنسعيدبناللهعبدمحمدابيالإمامقولى

والفوقيةللصفاتالاثباتاهلأعظممنكان،الكلابيةالظائفةإمام

عنهعرفمناولوهو،الجهميةلقولمنكرا،عرشهعلىاللهوعلو

القرانوأن،لىتعاالرببذاتالاختياريةأ[73ق]ب/الافعالقيامإنكار

.معانأربعةوهو،بالذاتقائممعنى

وخالفه؛الاشعريلحسناوابو،القلانسيالعباسأبوظريقتهونصر

وعلووالفوقيةالصفاتإثباتفيظريقتهعلىولكنهالأشياءبعضفي

بالفاظه.كلامهحكايةسياتيكما،عرشهعلىالله

]قول[)3(والنظرالاثرمنخرجو:كتبهبعضفيكلابابنقال

خارجه.ولالمالعاداخللاسبحانهاللهإن:قالمن

ب[.66]ط/ق)4(الكلاميةكتبهعامةفيالاسلامشيخعنهحكاه

)ا،ظ،ت(.)1(من

".لجهميةواللمعتزلة"ظ(:،ت)أ،في()2

والنقل.العقلتعارضدرءمن)3(

.(911)6/والنقلالعقلتعارضدرءانظر؟(4)
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علىمستواللهإن:يقولكانأنهالاشعريلحسناأبو(عته)1وحكى

عنه.الاشعري)2(حكايةلفظهذاشيء.كلفوقنهو-قالكما-عرشه

)3(كتابهفيمقالاتهمنجمعهفيمافوركبنبكرأبوعنهوحكى

العالمفيهو)4(لا:قالمنقولوالخبرالنظرمنوأخرجالمجرد":"

قدرما،بالعدمصفه:لهقيللولانهمستويا؛نفيافنفاهمنه)5(خارجاولا

يجوزلاماذلكفيوقالنصا)6(،اللهأخباروردهذا.منأكثريقولأن

والنفي،الخالصالتوحيدهوهذاأنوزعم،معقولولانصفي

قياسون.أنفسهمعندوهم،الخالصالإثباتهوعندهمالخالص

وانفراد)7(،منهالاماكنبخلومنكمإفصاجهذاقالوا:فان:قال

به.العردش

بهاعالمغيروأنه،تدبيرهمنالاماكنخلوتعنونكنتمإن:قيل

)ب،ظ(.من)1(سقط

2(.99)ص/"...المصلينواختلافالاسلاميينمقالات"كتابفي2()

".كتاب"،ع(:ت،ب)أ،في)3(

(.)بمنسقط(4)

)ع(.منسقط)5(

أيضا"."،ع(:ت)ا،في)6(

!افراد"."،ع(:ت)أ،في)7(
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علىاستوىكماعليهااستوائهمنخلوها)2(تريدونكنتموان(،فلا)1

نأونحتشم،العرشعلىاللهاستوى:نقولاننحتشملافنحن،العرش

البيت.صدروفيلجدار،اعلىواستوى،الارضعلىاستوى:نقول

قالوا:فإنحلق؟مافوقأهو]أيضا[)3(:لهميقال:كلابابنقال

بالقدرةقالوا:فإنحلق؟مافوق)4(بقولكمتعنونما:لهمقيلنعم،

قيلخطأ،المسألةقالوا:وانسؤالنا)6(،هذاليسلهم)5(:قيل،والعزة

وليس:لهمقيلفوق،هوليسنعم،قالوا:فانفوق؟هوأفليس:لهم

تحتلاكانمالاناعدموه؛تحت،ولافوقلاقالوا:فانتحت،هو

يكونأنفيلزم:لهمقيل.فوقوهوتحتهوقالوا:وان.عدمفوقولا

تحت)7(.وفوق،فوقتحت

عنهوالمماسةالمباينةنفياستحالةفيالكلامب[73]ب/قبسطثم

المحض.بالعدميلحقهذلكوأن،بالعقل

فلا".عالموأما"،ع(:ت،)في(1)

خطا.وهو"خلو"العسخجميعفي)2(

.التعارضدرءمن)3(

".إنه"بقولكم،التعارضدرءفي(4)

(.)بمنسقط(5)

سألناكم".هذاعنليس":التعارضدرءفي)6(

.(911،021)6/والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)7(
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مناللهصفوةوهو-وسلموالهعليهاللهصلىاللهورسمول:قالثم

بالاين،السرال)1(يجيز-بهجميعاأعلمهمبريتهمنوخيرتهخلقه

ذلك،عندبالايمانلهوشهدالسماء،فيإنه:القائلقولواستصوب

القولويحيلون-زعموا-الأينيجيزونلاصحابهوصفوانبنوجهم

أحقوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللكانخطأكانولو:قال.به

أنهفتوهمي)3(ذلكليتقولالها)2(:يقولأنينبغيوكان،لهبالانكار

)4("مكانكلفيإنه:قوليولكن،مكاندونمكانفيوأنهمحدود،

عليهاللهصلىاللهرسولأجازهفلقدكلا.قلتمادونالصوابهولانه

بهيجبالذيالامربل؛الإيمانمننهوفيه،بماعلمهمعوسلمواله

يكونوكيف.قالتهحينبالايمانلهاشهدأجلهومن،لقائلهالايمان

يشهدلمولوله؟وشاهدبذلكناطقوالكتابذلك،خلاففيالحق

منأ[67)5(]ظ/قذكرناهماإلاخاصةهذافيلجماعةامذهبلصحة

الفطرةبنيةفيغرسوقد)6(كيف؛يكفيمافيهلكانالامورهذه

تسأللالانكوكد؟ولامنهأبينشئلاماذلكمنالادميينومعارف

.التعارضدرءمن"السؤاليجيزبهجميعا":قوله(1)

.(501)ص/يجهتخرتقدموقد.اللهاين:لجاريةاحديثيعني(2)

".همينفتو":التعارضدرءفي)3(

".مكانكلفيإنه:قوليولكن":قوله)ت(منسقط()4

."ذكرنا":(ظ،)بفي(5)

.()بمنسقط(6)
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أينفتقولكافراولامؤمناولاعجمياولاعربياعنهالناسمناحدا

نإبطرفهشارأوبيدهأومأأو،أفصح(إن)1السماءفي:قالإلا؟ربك

جبل،ولاسهلولاأرضمنذلكغيرلىإيشير)2(ولا،يفصحلاكان

حداوجدناولاالسماء،لىإيديهرافعاإلادعاءلهعنإذاحدارأيناولا

وهم،يقولونكما،مكانكلفي:فيقول؟ربهعنيسألالجهميةغير

،الاخباروسقطتالعقولفتاهت،كلهمالناسأفضلأنهميدعون

)3(.الفتنمضلاتمنباللهنعوذمعه،رجلاوخمسونجهمواهتدى

كلامه.اخرهذا

الله:رحمهتيميةابنالاسلامشيخقال

،كلابابنطريقسلكالمعتزلةمذهبعنالاشعريرجعولما"

ذكرقدكماأحمدالاماملىإنتسبو،والحديثالسنةأهلفيومال

وكانوغيرها،"المقالاتو"الموجز"و""كالابانة":كلهاكتبهفيذلك

لحسناوأبيالعزيزعبدبنبكركأبيأحمدأصحابمنالقدماء

الموافقطريقعلىكتبهمفييذكرونهمثالهما،والتميميأ[74]ب/ق

تناقضهم.وإبداءالمعتزلةعلىردهويذكرون،لجملةافيللسنة

.التعارضدرءمن(1)

الواوهبدونيشير"لا"(:ظ،)بفي)2(

.(391،491)6/والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)3(
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التالف؛منالحنابلةوبينأصحابهوقدماءالاشعريبينماذكرثم

التميمي،ابنالفضلأبيوبينالباقلانيابنبكرأبيالقاضيبينلاسيما

بنمحمدكتبه:المسائلفيأجوبتهفييكتبالباقلانيابنكانحتى

الاشعري.أيضاويكتب،لحنبلياالطيب

البيهقياعتمدالتميميالفضلبوصنفهاالتيالعقيدةوعلى:قال

:قالأحمد)1(عقيدةذكرلماأحمد"مناقب"فيصنفهالذيالكتابفي

كلابابنقوللاصلمخالفونفانهموغيرهمابطةوابنحامدابنماو

اللهعبدبيو،الطبري)2(لحسنابيكااصحابهوأئمةوالاشعري:قال

إثباتعلىمتفقونبكر)4(،أبيوالقاضيمجاهد،بنمحمد)3(

واليدين،والوجهكالاستواءالقرانفيذكرتالتيالخبريةالصفات

يذكرولماصلا،قولانذلك)5(فيللاشعريوليستاويلها،وإبطال

ذلك،فيقولانلاتباعهولكن؛قولينذلكفيالاشعريعنأحد

ورجعالارشاد"،"فيأولها:قولانتأويلهافيالجوينيليالمعاولابي

علىالسلفجماعإونقل،وحرمه"النظاميةالرسالة"فيالتاويلعن

".عقيدتهيذكرأنرادلفا":التعارضدرءفي(1)

خطا.وهو"،لحسينا"(:ظ،)بفي(2)

(.ظ،)بفيليس)3(

ني.الباقلا:يعني(4)

".قولان"بدلقولا"")ع(:فيووقع،"ذلكفي")ت(؟فيليس)5(
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جائز)1(.ولابواجبليسوأنه،تحريمه

[ب67ق]ظ/الأشعرياسماعيلبنعليالحسنأبي)2(الامامقول

الأشعرية:الطائفةإمام

الابانة"و""كالموجز"كتبهمنعليهوقفنافيماكلامهنذكر

بنالقاسمأبولحافظالهانتصاراالناسأعظمعنهنقلهوما"و"المقالات

أبيلىإنسبفيماالمفتريكذبتبيين"سماهالذيالكتابفيعساكر

الاشعري".الحسن

":الديانةأصولفيالابانة"كتابفيقولهذكر

المذهبمستصوبالحسنأبوكانإذاعساكر:بنالقاسمأبوقال

أكابرإليهيذهبماأكثرفي)3(يوافقهوالانتقاد،والمعرفةالعلمأهلعند

نحكيأنبدفلاوالعناد=الجهلأهلغيرمعتقدهفييقدحلاالعباد،

تركامنهننقصأوفيهنزيدأنونجتنب،بالامانةوجههعلىمعتقدهعنه

أصولفيعقيدتهصحةفيب[74]ب/قحالهحقيقةليعلم؛للخيانة

:فالفإنه(":"بالابانةسماهالذيكتابهأولفيذكرهمافاسمع،الديانة

.(18-61)2/والتقلالعقلتعارضدرءانظر:(1)

(.ظ،)بمن)2(

"."موافقه(:)تفي)3(
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المتمجدبالتوحيد،المتفرد)1(الماجد،العزيزالواحد،الاحدللهالحمد

وهونديد،ولامثللهوليسالعبيد،صفاتتبلغهلاالذيبالتمجيد،

عنوتقدسوالابناء،الصاحبةاتخاذعنجل..المعيد.المبدئ

يزللم،الامثالفيهيضربحدولا،تنالعزةلهفليسالنساء،ملامسة

ونفذت،علمهالاشياءسبقخبيرا،عالمايزالولاقديرا،اولا)2(بصفاته

صروفسوالفيغيرهولمالامور،خفياتعنهتعزبفلم؟إرادتهفيها

مسهولاتعب،ولاكلالخلقمماسدءحلقفييلحقهولمالدهور،

وقهرها،بمشيئتهودبرها،بقدرتهالاشياءخلق،نصبولالغوب

ربوبيتهلعظمواستكان،المتكبرونلعظمتهفذل،بعزتهوذللها،بجبروته

لهوذلت،الممترونعلمهفيالرسوخدونوانقطعالمتعظمون،

بكلمتهوقامت،الالبابذويفطن)3(ملكوتهفيوحارت،الرقاب

الرواسي،لجبالاوثبتتالمهاد،الارضواستقرت،السبعالسموات

علىوقامت،السحابالسماءجوفيوسار،اللواقحالرياجوجرت

لهويخشع،المتعززونلهيخضعقاهرإلهوهوالبحار،حدودها

نفسه،حمدكمانحمده،العالمونلهوكرهاطوعا)4(ويدين،المترفعون

.المنفرد"":()بفي(1)

الابانة.فيليست)2(

"نظر".)ع(:وفي"فطر"،ت(:)1،في)3(

"وتطيع".)ب(:في)4(
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قرو،أمرهإليهفوضمناستعانةونستعينه..،.ومستحقهأهلههووكما

معترف،بذنبهمقراستغفارونستغفره،إليهإلامنهمنجاولاملجألاأنه

بوحدانيته،إقرارالهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد،بخطيئته

السرائر،عليهوتنطويالضمائر،تبطنهبمالمالعاوأنه،لربوبيتهوإخلاصا

تواريوماأ[،68ق]ظ/البحارتجن)1(وما،النفوستخفيهوما

بمقدار)3(.عندهشئوكلتزداد،وماالارحامتغيضوماالاسوار)2(،

وسنةاللهلكتابالمعتزلةمخالفةفيهابينطويلةخطبةوساق

فيها:قالانلىإ،الصحابةوإجماعوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

اتجظذورتكوجه>ويئبئ:قولهمع172[ق]ب/وجهللهيكونأنودافعوا

خلقت>لما:قولهمعيدانللهيكونأنوأنكروا[،27]الرحمن/<والإكرام

>تخرى:قولهمع)4(عينانللهيكونأنوأنكروا75[،]ص/(بدى

رويماونفوا93[،]طه/(عينىعلى>ولنضنع:وقوله[41لقمر/]<بأعيننا

سماء.إلىينزلالله"إن:قولهمنوسلموالهعليهاللهصلىعنه

.تجر""(:)بفيو،"تجري"(:،عت)أ،في(1)

خطا.وهو"الاسرار([(:،ب،ت)أنوفي"،لاسرابا"لابانةافيو(2)

.(521،531)ص/المفتريكذبوتبيين6(،-5)ص/الابانةانظر:)3(

نأ"(:)عوفي،"عينانلهيكونأن"(:)ظوفي،"عينلهيكونأن"(:)بفي()4

عينا".لهيكون
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وبهبابا،بابالىتعااللهشاءإنذلكذاكروأنا.إلخ...(.1")...الدنيا

والتسديد.التوفيقومنهوالتأييدالمعونة

لجهميةووالقدريةالمعتزلةقولنكرتمقد:قائلقالفإن

،تقولونبهالذيقولكمفعرفونا،لمرجئةواوالرافضةلحروريةوا

.تدينونبهاالتيوديانتكم

بكتابالتمسك:ندينبهاالتيوديانتنا،نقولبهالذيقولنا:لهقيل

والتابعينالصحابةعنرويوما،وسلموالهعليهاللهصلىنبيهوسنةالله

حنبلبنأحمدعليهكانوبما،معتصمونبذلكونحن،الحديثئمةو

خالفهولمن،قائلونمثوبتهجزلودرجتهورفعوجههاللهنضر

بهاللهأبانالذي،الكاملوالرئيسالفاضلالاماملانهلمجانبون)2(؛

المبتدعينباعبهوقمح،المنهاجبهوأوضح،الصلالظهورعندلحقا

وكبيرمقدمإماممنعليهاللهفرحمة،الشاكينوشكالزائغينوزيغ

المسلمين.أئمةجميعوعلى،مفهم

عندمنجاءوما،ورسلهوكتبهوملائكتهباللهنقرأناقولنا:وجملة

مننردلا،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثقاترواهوما،الله

شيئا.ذلك

.(722)ص/يجهتخرتقدم(1)

"."خالفهبعد""قوله)ع(وزاد"مخالفونخالفه"ولمن،ع(:ت،ب)أ،في)2(
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لم،غيرهإلهلاصمدأحدفردواحد،إلهلىوتعاسبحانهاللهنو

ورسوله.عبدهمحمداوأنولدا،ولاصاحبةيتخذ

يبعثاللهوأنفيها،ريبلااتيةوالساعة،حقوالنارحقلجنةانو

القبور.فيمن

اثعرشعلى!ىالرحمن:لىتعاقالكماعرشهعلىمستولىتعااللهوأن

5[.]طه/<استوى

<والإكراملحنلذورئكوضه>ويئبئ:لىتعاقالكماوجهالهنو

27[ه]الرحمن/

وكما64[/]المائدة(مئسوطتانيداه>بل:لىتعاقالكمايدينلهنو

75[.]ص/<بيديخلقت>لما:لىتعاقال

14[.]القمر/باجمننا<>تخري:تعالىقالكماكيف،بلاعينينلهنو

ضالا.كانغيرهاللهاسمأنزعممنوأن

وكما[،166]النساء/ء(وبعلمه>أنزله:لىتعاقالكماعلماللهنو

11[.]فاطر/-<لأبعلمهولاتضعأنثئمنتخمل>وما:تعالىقال
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ب[75ق]ب/اللهأتيروأ>أولز:لىتعاقالكماقوة)1(للهونثبت

.[15]فصلت/قؤير(منهمأشدهوظقهخالذى

لجهميةواالمعتزلةنفتهكماذلكننفيولاوالبصر،السمعللهونثبت

.لخوارجوا

وقدإلاشيئايخلقلموأنه،مخلوقغيراللهكلامالقرانإن:ونقول

نقولانأد!دتهإذافىءقؤلنا>إئما:لىتعاقالكما،فيكونكن:لهقال

04[.أ[]النحل/68()2(]ظ/ققيكونلهبهن

نو،اللهشاءماإلاوشرخيرٍمنشيءالارضفييكونلاوأنه

نأقبلشيئايفعلأنيستطيعلاأحداوأن،اللهبمشيئةتكونالاشياء

وأنه،اللهعلممنالخروجعلىنقدرولا،اللهعنيستغنيولا،اللهيفعله

قالكماله)3(،مقدورةللهمخلوقةالعبادأعمالوأن،اللهإلاخالقلا

يقدرونلاالعبادوأن69[،]الصافات/(تعمدونظقكؤوماوالله>:لىتعا

غترألله<حد>ه!مق:لىتعاقالكما،يخلقونوهمشيئايخلقواأن

لحأشيةافي()ظناسخوعلق[(قدرة"(:ظت،،ب)أ،فيووقع(،مط،)عمن(1)

."قوة"لعله:بقوله

(.مط)ع،منالايةهذهسقطت)2(

(.)بمنسقط)3(
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2[،0]النحل/<يخلقونوهمسثئايخلقون>لا:لىتعاقالوكما3[،فاطر/1

وقال]النحل/17[،الاية000(لاينلقيخلىكمنأفمن>:لىتعاقالوكما

اقصؤتخلقواأتم!الخلقونهمأتمغيزشىءمنظقواأتم>:لىتعا

كثير.اللهكتابفيوهذا36[،35،الطور/1(والار!

)1(إليهمونظربهمولطف،لطاعتهالمؤمنينوفقاللهنو

بهميلطفولميهدهمولمالكافرينضلو.وهداهمصلحهمو

وأصلحبهملطفولو،والطغيانالزيغأهلزعمكما،بالايمان

من>:لىتعاقالكما،مهتدينلكانواهداهمولو،صالحينلكانوا)2(

،[178]الاعراف/(اتجسرونهممأولبهكيضللومن3لمهتدفهوادلهئهد

مؤمنين،يكونواحتىبهمويلطفالكافرينيصلحأنيقدراللهنو

قلوبهم.علىوطبعخذلهمنهو،علمكماكافرينيكونواأنأرادولكنه

،وقدرهاللهبقضاءنؤمنناو،وقدرهاللهبقضاءوالشرالخيروأن

وماليخطئنا،يكنلمصابناماأنونعلم،ومرهوحلوهوشرهخيره

شاءماإلاضراولانفعالانفسنا)3(نملكلاوأناليصيبنا،يكنلمأخطانا

إليه.وقتكلفيوالفقرلحاجةاونثبت،اللهلىإأمورنانلجئناو،الله

.من"الابانة"والمئبت،"لهم":النسخجميعفي()1

".الابانة"منوالمثبت،بعدهماوكذلك"كانوا":النسخجميعفي)2(

".أنفسهميملكونلاالعبادوأن":الإبانةفي)3(
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القرانبخلققالمنوإن،مخلوقغيراللهكلامالقرانإن:ونقول

كافرا.(1كان)

البدر،ليلةالقمريرىكماالقيامةيومبالابصاريرىاللهبأنوندين

عليهاللهصلىاللهرسولعنالرواياتبهجاءتكماالمؤمنونويراه

عنهالمؤمنونراهإذاالكافرينإن:ونقولا[76ق]ب/،وسلمواله

ئمحضدون(ئومئؤزتهمعنإنهم>ص:لىتعاقالكما،محجوبون

فيالرويةوجلعزاللهسالالسلامعليهموسىوإن15[،المطففين/1

لاأنهموسىبذلكفأعلمدكا)2(،فجعلهللجبلتجلىاللهوإنالدنيا،

الدنيا.فييراه

والسرقةكالزنايرتكبهبذنبالقبلةاهلمنأحدانكفرلاانونرى

،كافرونبذلكأنهموزعموا،الخوارجبذلكدانتكماالخمر،وشرب

كافرا؛كانلهامستحلاشبههاوماالكبائرمنكبيرةعملمنإن:ونقول

لتحريمها.معتقدغيركانإذا

إيمانا.إسلامكلوليس،الايمانمنأوسعالاسلامإن:ونقول

منإصبعينبينالقلوبنو،القلوبيقلبلىتعااللهبأنوندين

كما،إصبععلىوالارضين،إصبععلىالسمواتيضعوأنه،أصابعه

)ع(.من)1(سقط

صعقا".موسىوخرِ":زيادة()مطفي2()

445



لابأنوندين)1(،وسلملهوعليهاللهصلىاللهرسولعنالروايةجاءت

أ[؛96ق]ظ/ناراولاجنةبالإيمانالمتمسكينالموحدينمنأحدّاننزل

ونرجو،لجنةباوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسوللهشهدمنإلا

:ونقول،معذبينالنارأهلمنيكونواأنعليهمونخاف،للمذنبينلجنةا

عليهاللهصلىمحمدبشفاعةامتحشوابعدماقوماالنارمنيخرجاللهإن

..وسلموآله

والصراط،حقوالميزانلحوضاإن:ونقولالقبر،بعذابونؤمن

بالموقف،العباديوقفاللهوإن،حقالموتبعدوالبعب،حق

المؤمنين.ويحاسب

الصحيحةبالرواياتونسلم،وينقصيزيد،وعملقولالايمانوإن

عدلالثقاترواهاالتيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنذلكفي

وسلم.والهعليهاللهصلىاللهرسوللىإالروايةتنتهيحتىعدلعن

عليهاللهصلىنبيهلصحبةاللهاختارهمالذينالسلفبحبوندين

)2(،جمعينأونتولاهم،عليهماللهأثنىبماعليهمونثني،وسلموآله

وإنبكر،أبووسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعدالإمامإن:ونقول

كماللإمامةالمسلمونوقدمهالمرتدينعلىوأظهرهالدينبهأعزالله

.(442/ص)جعورا،(6872)ومسلم،(3426)ريلبخاا:نظرا(1)

الابانة.من2()
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الخطاببنعمرثم،للصلاةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقدمه

ظلماقاتلوهقتله،وجههاللهنضرعفانبنعثمانثم،عنهاللهرضي

رسولبعدالائمةفهؤلاء،عنهاللهرضيطالبأبيبنعليثموعدوانا،

ونشهد،النبوةخلافةخلافتهمب[76ق]ب/وسلموالهعليهاللهصلىالله

بها،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسوللهمشهدالذين،لجنةباللعشرة

عماونكف،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولاصحابسائرونتولى

لافصلاء،مهديون)1(راشدونالاربعةالائمةأناللهوندين،بينهمشجر

غيرهم.الفضلفييوازيهم

النزولمنالنقلأهلرواها)3(التيالروايات)2(بجميعونصدق

منهل؟سائلمنهل:يقوللىتعاالربوأنالدنيا،سماءلىإ

الزيغأهلقالهلماخلافا،وأثبتوهنقلوهماوسائرمستغفر؟،

.(4)والتضليل

اللهصلىاللهرسولوسنةاللهكتابعلىفيهاختلفنافيماونعول

دينفينبتدعولا،معناهفيكانوماالمسلمينوإجماعوسلموالهعليه

نعلم.لامااللهعلىنقولولابها،اللهيأذنلمبدعةالله

".راشدونالاربعةالائمةأناللهوندين"(:)تمنسقط(1)

"هجميع"(:،عت)أ،في2()

"يثبتها".الابانةفي)3(

".والتعطيل"(:)مطفي(4)
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ربك>وجأ:تعالىقالكما،القيامةيوميجيءاللهإن:ونقول

كماشاء،كيفعبادهمنيقرباللهوإن22[،]الفجر/صفاصفا<لمالثو

لى:تعاقالوكما[،16]ق/<الورلدحتلمنإليهأقرب>ونحن:لىتعاقال

.[89،/لنجم](اؤادقفوسئنقابفكان!فندذدناشئم>

وفاجر،بركلوالاعياد)1(خلفلجمعةانصليأندينناومن

عمر:بناللهعبدعنرويكما،لجماعاتواالصلواتسائر)2(وكذلك

)3(.الحجاجخلفيصليكانأنه

لمنخلافاوالسفرالحضرفي]سنة[)4(الخفينعلىالمسحنو

ذلك.أز

بامامتهم،والإقرار،بالصلاحالمسلمينلائمةالدعاء)5(ونرى

)ت(.من)1(سقط

".شروط"لىإالنسخجميعفيالكلمةهذهتحزفت)2(

اللهعبدبنسالمقولوفيهلحجاقصةفي(،0581)صحيحهفيالبخاريأخرجه)3(

فاقصر،اليومالسنةتصيبأنتريدكنتإن-أبيهبحضرة-للحجاجعمرابن

فقال-عرفةيومبالصلاةفهجر:(1)957روايةوقي-الوقوفوعجل،لخطبةا

.صدقعمر:ابن

والسفر".لحضرافيالخفينعلىنمسحوأن"(:)عفيوجاء،الابانةمنزيادة()4

ظ(.،)بمنسقط)5(
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الاستقامة،تركمنهمظهر(إذا)1؛عليهمالخروجرأىمنوتضليل

الفتنة.فيالقتالوترك)2(،بالسيفعليهمالخروجبتركوندين

اللهصلىاللهرسولعنالروايةبهجاءتكما،الدجالبخروجونقر

وسلم.والهعليه

للمدفونينومساءلتهما)3(ونكير،ومنكرالقبر،بعذابونؤمن

قبورهم.فيب[96ق]ظ/

.المعراجبحديثونصدق

تفسيزا.لذلكأنو]نقر[)4(،المنامقيالرويامنكثيزاونصحح

ونؤمن،لهموالدعاء،المؤمنينالمسلمينموتىعنالصدقةونرى

بذلك.ينفعهماللهبان

فيموجود)6(كائنالسحرنو)5(،سحرةالدنيافيبأنونصدق

الدنيا.

عليهمالخروجبتركوندين،الاستقامةتركمنهمظهرإذا":قوله)ب(منسقط(1)

".بالسيف

(.)ظمن2()

"."ومساءلتهمت(:)أ،في)3(

الابانة.منزيادة(4)

وسحرا"."سحرةالابانةفي()5

)ع(.منسقط)6(
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وفاجرهم)1(مؤمنهمالقبلةأهلمنماتمنعلىبالصلاةوندين

.2()وموارثتهم

مخلوقتان.والنارلجنةاأنونقر

قتل.أوماتفبأجلهقتل)3(أوماتمننو

أ[77ق]ب/حلالاعبادهيرزقهاوجلعزاللهقبلمنالارزاقوأن

وحراما.

لقولخلافاويتخبطه)4(؛ويشككهللانسانيوسوسالشيطاننو

لاالربرياصلون)أئذجمف:وجلعزاللهقالكما،لجهميةوا)5(المعتزلة

وكما275[،]البقرة/(المشمنالشتطنالذهـيتخئطهيقوملاكماإيمومون

صدورفيوشوسئذى!الخضاسلوسواسشرامن>:لىتعاقال

6[.4]اداس/(لناسولجنه!منافاسىا

عليهم.يظهرهاباياتاللهيخصهمأنيجوزلحينالصاإن:ونقول

ثم،الاخرةفينارالهميؤججاللهإن:المشركيناطفالفيوقولنا

"."برهمالإبانةفي(1)

."ونوارثهم":()مطفيو،"وموارثتهم":()عفيو(ظ،ت،ب)ا،فيكذا(2)

".قتلأو":(ظ،)بمنسقط)3(

الإبانة.منوالمثبت،"ويخطئه")ب(:وفي،"ويخبطه"(:مط،،عظ،ت)ا،في(4)

."للمعتزلة"خلافا(:)بفي()5
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بذلك.الروايةجاءتكمااقتحموها:لهميقول

،صائرونهمماوالى،عاملونالعبادمايعلملىتعااللهبأنوندين

.يكونكانكيفكانلوأنيكونلاوما،يكونوماكانوما

المسلمين.ونصيحةالائمةوبطاعة

وسنحتجالاهواء،أهلومجانبة،بدعةلىإداعيةكلمفارقةونرى

وشيئابابا،بابانذكرهلمممامنهبقيوماقولنا،منذكرناهلما

)2(.شيئا)1("

قالإنالاستواء)4(،بابقال:أنإلىالأبوابذكرثمقلت)3(:

قالكما،عرشهعلىمستواللهان:لهقيلالاستواء؟فيتقولونما:قائل

يقحعد!ليه:تعالىوقال]طه/5[،(آشتوىألعرشعلى!الرحمن:تعالى

>بل:تعالىوقال01[،]فاطر/-<)5(يرفعهالفئلحوالعملألطيبالكلم

>لهمن...فرعونعنحكايةتعالىوقال]النساء/58[،(إليةاللهرفعه

إلةلىفاطعالسموت!أسئبالاستنبأتلغلعلىصرحالىائن

)مط(:"شيئاشيئا".منسقط)1(

.(631-571)ص/المفتريكذبوتبيين2(،9-17)ص/الابانة:انظر(2)

القيم.ابنهو)3(

".لعرش1علىالاستواءذكر:باب":85()ص/الابانةفي(4)

(.مط،)عمن<-يرفعهالقخلح.والعمل.>.:لىتعاقوله()5
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نإ:قولهفيموسىكذب37[،]غافر/36،نحذب!(لأظنصوإنيمولى

.السمواتفوقالله

لارض(بكميخسفأنالسم!فيمن>ءأمننم:وجلعزاللهوقال

]السمواتفوقالعرشكانفلما،العرشفوقهافالسموات[،16/]المدك

[فوقالذيالعرشعلىمستولانه[،:17(]الملكاقممافيشن>ءأمنغ:قال

)2(،[السمواتأعلى]فالعرشسماء،فهوعلاماكلوكان،السموات(1)

وإنما...السمواتجميع:يعني(التمم!فيمن>ءأمنم:قالإذاوليس

:فقالالسمواتذكرأنهترىألا،السمواتأعلىهوالذي،العرشاراد:

ورأيناجميعا،يملؤهنأنهيردولم[،61]نوح/<دؤرفبهنألقمر>وحل

لىتعااللهلانالسماء؛نحودعواإذايهمأيديرفعونجميعاالمسلمين

علىلىتعااللهنفلولا،السمواتفوقهو)3(الذيالعرشعلىمستو

العرشهنحويهمأيديرفعوالمالعرش

:يقولونلىتعااللهلىإرغبواهمإذاالإسلامأهلدعاءومن:قالثم

بسبع.احتجبوالذيلا:خلفهمومنب[.77ق]ب/العرشساكنيا

لانتقالالنساخاوالمؤلفمنسقطتولعلها،الإبانةمنالمعكوفتينبينما(1)

النظر.

الإبانة.منالمعكوفتينبينما)2(

ظ(.)ب،فيليس)3(
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معنىإن:والحروريةلجهميةواالمعتزلةمنقائلونقالوقدأ[07ق]ظ/

يكونأنوجحدوا،مكانكلفياللهوانوقهر،وملكاستولى:استوى

.القدرةلىإالاستواءفيوذهبوا،الحقأهلقالكماعرشهعلىالله

لان؛السابعةوالأرضالعرشبينقرقلاكانقالوا؛كماكانفلو

وعلىعليهاقادرفاللهشيء)1(،والارضشيء،كلعلىقادرالله

أنلجازالاستيلاء؛بمعنىالعرشعلىمستويّاكانفلو،الحشوش

المسلمينمنأحدعنديجزولمكلها،الاشياءعلىمستوإنه)2(:يقال

الاستواءيكونأنفبطل،والاخليةالحشوشعلىمستوإنه:يقالأن

الاستيلاء")3(.العرشعلى

ولولا،والعقلوالسنةالكتابمنالمسألةهذهعلىالادلةبسطثم

بألفاظها.لسقناهاالاطالةخشية

زعمت:الاماكنفيالقولبابلي""الاماكتابفيالاشعريوقال

والتدبير.الصنعمعنىعلى،مكانبكلاللهأن)4(النجارية

الابانة.من(1)

.بعدهماوكذلك"،اللهإن")مط(:في)2(

.(09-58)ص/الابانة:انظر)3(

عنالايماناسميزولولا،ينقصولايزيدالايمانأنتزعم،المرجئةفرقمن(4)

محييمحمد.ط2(،1/16)الاسلاميينمقالاتانظر:بالكفر.الاالمؤمن

لحميد.1عبدالدين

453



ذلك:فيالصفاتأصحابواختلف

وهو،مكانفيلايزللماللهإن:كلاببناللهعبدمحمدأبوفقال

.مكانفيلااليوم

كما،عليهعالأنه:بمعنىعرشهعلىمستوإنه:منهماخرونوقال

لى:تعاوقال[،18]ا!نعام/(عبادِءفو!القاهر>وهو:لىتعاقال

العرشعلىبأنهنفسهفامتدح5[،]طه/(آشتوىاتعرشعلى>الرحمن

خلققبلرفيعا،عاليايزللمأنهوعلمنا،عليهعلاأنه:بمعنىاستوى

.وبحمدهسبحانهعليهعالهوالذي،العرثرخلقوقبلالاشياء،

هذاترجمةذكروقد"،الصفات"إثباتفيالكبيركتابهفيكلامهذكر

كبيراكتاباوألفنا:فقال"الرؤيةفيالعمد)1("سماهالذيكتابهفيالكتاب

فيلناالمخالفينلجهميةواالمعتزلةأصنافعلىتكلمنا،الصفاتفي

)2(الهذيلأبيوعلى،صفاتهوسائروقدرتهلىتعااللهعلمنفيهم

الوجهإثباتفيالصفاتفنونمنكثيرةفنونوفي)4(،والنظامومعمر)3(،

للذهبيوالعلو(،ظ،ت)ا،منوالمثبت،""العمدة(:مط،،ع)بفي(1)

/2(4512).

هـ.226سنةتوفي.الهذيليةفرقةورئيس،المعتزلةشيوخمن،العلافهو)2(

هـه022سنةتوفي،المعترلةمنالمعمرتةفرقةرئيسهو)3(

شيوخوبعض،السعةأهلبعضكفره،المعتزلةمنالعطاميةفرقةرئيسهو()4

هـ.231سنةتوفي،لجبائيواكالعلافالمعتزلة
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ثم،العرلشعلىسبحانهالربأ[78ق]ب/استواءإثباتوفي،واليدين

.(1")مضمونهساق

العزةذيللهلحمدا:قال:"المقالاتجمل"كتابفيكلامهذكر

نعمه،منوعمخصماعلىأحمده،والنواللجودوا،والافضال

بعد:أما،رسلهخاتمعلىالصلاةسألهو،فرائضهأداءعلىستعينهو

المذاهبمعرفةمنبينهاوالتمييزالدياناتمعرفةأرادلمنبدلافانه

،المقالاتذكرمنيحكونماحكايةفيالناسورأيت،والمقالات

وغالط،يحكيهفيمامقصربينمن،والدياناتالنحلفي)2(ويصنفون

إذالحكايةافيللكذبمتعمدبينومن،مخالفيهقولمنيذكرهفيما

يرويهلماروايتهفيللتقصدتاركبينومن،يخالفهمنعلىالتشنيعأراد

يطنمامخالفيهقوللىإيضيفمنبينومن،المختلفيناختلافمن

ولا)3(،الربانيينسبيلهذاوليس.بهتلزمهملحجةانب[07ق]ظ/

ماشرحعلىذلك)4(منرأيتمافحداني،المميزينالفطناءسبيل

.(24521/)للذهبيوالعلو(،921)ص/عساكرلابنالمفتريكذبتبيينانطر:(1)

الحيدريةالنسخةفيوهي،ويصفون""ظ،ع(:ت،)أ،فيووقع)ب(،منسقط)2(

.ط(.1)ص/لمقالاتامنوالمثبت،""ويصنعون(:)مطوفي،للمقالات

ريتر.هلموت

".الديانات":،ع(ت)ا،في)3(

)ع(.منهناإلىالفطناء"سبيل"ولا:قولهمنسقط)4(
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والاكتار،الاطالةوترك،ذلكواختصارالمقالاتأمرمنشرحهألتمس

الناسمذاهبحكايةوساق.وقوتهاللهبعونذلك)1(بشرحمبتدئناو

السنة:وأهللحديثاأصحابقولجملةحكايةهذه:قالأنلىإ

وكتبهوملائكتهبادلهالإقرار:والسنةالحديثأهلعليهماجملة

اللهصلىاللهرسولعنالثقاترواهوما،اللهعندمنجاءوما،ورسله

فردأحدواحد،إلهاللهوأن)2(شيئا،ذلكمنيردونلا،وسلموالهعليه

عبدهمحمداوأنولدا،ولاصاحبةيتخذلم،غيرهإلهلاصمد،

ورسوله.

اللهنوفيها،ريبلااتيةالساعةوأن،حقوالنارحقلجنةاوأن

القبور.فيمنيبعث

(آشتوىاثعر!طعلى!الرحمن:لىتعاقالكما،عرشهعلىاللهوأن

.5[]طه/

75[،]ص/<بيديخلفت>لما:تعالىقالكماكيف،بلايدينلهوأن

64[./]المائدة(مئسوطحانيداه>بل:لىتعاقالوكما

14[.]القمر/<بأعيننا>تخري:لىتعاقالكماكيف،بلاعينينلهوأن

."شرج":تلالمقاوا(مط،،عت،أ)في(1)

لمقالاتهامن2()
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<والإكراماتجنلذورئكوضه>ويئقى:لىتعاقالكماوجهالهنو

.[27الرحمن/1

الوقففيوالكلام،مخلوقغيراللهكلامالقرانوأن:قالأنلىإ

لا،عندهممبتدعفهوبالوقفأوباللفظب[78ق]ب/قالمن:واللفظ

.مخلوقغير:يقالولا،مخلوقبالقراناللفظ:يقال

ليلةالقمريرىكما،القيامةيومبالابصاريرىاللهإن:ويقولون

،...محجوبوناللهعنلانهم؛الكاقرونيراهولا،المؤمنونيراهالبدر،

دكا،فجعلهللجبلتجلىاللهنوالدنيا،فيالرويةاللهسالموسىنو

)2(.قولهمبقيةساقثمالدنيا)1(،فييرىلااللهأنبذلابفأعلمه

ليس:الحديثأصحابالسنةأهلوقال:الكتابهذافيوقال

على>الرحمن:لىتعاقالكما،العرشعلىوأنهالاشياء،يشبهولا،بجسم

:نقولبل،القولفياللهيديبين)3(نتقدمولا5[طه/1<آستوىائعرش

كيف.بلااستوى

35[.]النور/(والازضذورالسمواتلله>:لىتعاقالكمانورنهو

)ت(.منسقطهناإلى."..تجلىالله"وأن:قولهمن()1

الحميد.عبدالدينمحي.ط347(،345-/1)الاسلاميينمقالاتانظر:)2(

"."يتقذم،ع(:ت)أ،في)3(
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<رالاكرامأتجنلذورئك>ويبؤوضه:لىتعاقالكماوجهالهوأن

27[.]الرحمن/

75[.]ص/(بيدئخلفت>لما:لىتعاقالكمايدينلهوأن

14[.]القمر/(بأعيننا>تخرى:لىتعاقالكماعينينلهوأن

رئك>وجأ:تعالىقالكما،وملائكتههوالقيامةيوميجيءوأنه

22[.]الفجر/صفا<صفاوالملك

إلاشيئايقولواولم،لحديثافيجاءكماالدنياسماءلىإينزلوأنه

عليهاللهصلىاللهرسولعنالروايةبهجاءتأوالكتابفيوجدوهما

وسلم.واله

)1(:بمعنىعرشهعلىا[71]ظ/قاستوىاللهإن:المعتزلةوقالت

)2(.كلامهنصهذا.استولى

وجل:عزاللهقولفيالمعنزلةوقالتأيضا:الكتابهذافيوقال

اليدوتأولت:قال،لىاستو:يعني5[]طه/(اشتوئالعرشعلى!الرحمق

واما:قال،05.بعلمنا:أي[،41]القمر/<باعينعا>تخرى:وقوله،النعمة:بمعنى

".)ظ(:"يعني)1(في

.هلموت.ط2(،11)ص/المقالاتفي)2(
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اللهوجه:الهذيلأبووهوبعضهمقال.قولينفيهقالتالمعتزلةفان،الوجه

ويبقى:أي27[،]الرحمن/(رئكوضه>ويئبئ:قولهمعنى:غيرهوقال،اللههو

ذلكيقالولا،اللههوإنهيقالوجها،)2(يثبتيكونأنغيرمنربك)1(،

")3(.فيه

المعتزلة4(عن)بالاستيلاءالاستواءتاويلحكىإنماوالاشعري

قالوكذلك،السنةأهلقولخلافوأنهبخلافهوصرح،لجهميةوا

لابيتابعاتفسيره(")5("فيالبغويمسعودبنالحسينالسنةمحيي

لى.تعااللهرحمهالاشعريالحسن

:الأشعريالباقلانيالطيببنبكرابيالقاضيقولى

قالفان"-:كتبهشهرمنوهو-("الدينأصولفيالتمهيد"كتابفيقال

علىمستوهوبل،اللهمعاذ:قيل؟مكانكلفياللهإن:تقولونفهل:قائل

العرشعلى>الرحمق:وجلعزفقال،كتابهفيأخبركماأ[97ق]ب/عرشه

الصخلعوالرالطئبالكلمصد!لية:لىتعاوقال5[،]طه/(آشتوى

ربك".ويبقى:"أيظ(:،)بمنسقط(1)

لى.أولمثبتوا،""ثمت(:)بفي2()

.هلموت.ط،(812)ص/لاتلمقاا:انظر)3(

خطاهوهو،"على":()بفي(4)

235(.)3/التنزيللممعا)5(
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(لأرضابكميخسفأنالسم!فيمنأمنمهميو:وقال[،01فاطر/1<-يرفعه

فمه)1(،وفيالانسانجوففيلكانمكانكلفيكانولو16[،]المدك/

عن2()اللهلىتعاذكرها،عنيرغبالتيالمواضحوفيلحشوشاوفي

مامنهاخلقإذاالامكنةبزيادةيزيدأنلوجبمكانكلفيكانولو،ذلك

نأولصح)5(،كانمامنها)4(بطلإذابنقصانها)3(وينقص،خلقهيكنلم

شمائلنا،وعنأيمانناوعنظهورنا،وراءلىوإ،الارضنحوإليهيرغب

)6(")7(.قائلهوتخطئةخلافهعلىالمسلمونجمعاقدوهذا

إلةوو(الارضرروفىإلةالشمأةفيالذى>وهو:لىتعاقولهفيقالثم

كما،الارضأهلعندوإلهالسماء،أهلعندإلهأنهالمراد:84[]الزخرف/

وليسأهلهما)8(،عند:أي.المصرينفيمطاعنبيلفلان:العربتقول

".)ط(:"مخه)1(في

)ت،أ(.في)2(ليس

)ب(:"بنقصها".)3(في

)ب(5من)4(سقط

خطأ.وهو،"ضحاوا":(ب)في(5)

".قائله"وتخطئةبدل""وتخطئته(:ب،)ظفي)6(

درءفيتيميةابنالاسلامشيخونقله26(،0)ص/للباقلانيالتمهيدانظر:)7(

والذهبي99(،)5/الفتاوىمجموعو2(،602،70)6/والنقلالعقلتعارض

.(5)18رقم(8921،9921)2/العلوفي

.أهلها[عندالمصرفي"(:)ظفي)8(
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نإ>:لىتعاوقوله1(.)موجودةوالعراقلحجازباالمذكورذاتيعنون

لحفطبايعني]النحل/128[،(ئحسنوتهموالذلناتقوأأئذينحألمحه

!اننى:لىتعاوقوله،لىتعامعهمذاتهأنيردولموالتاييد،والنصر

وقولهالتاويل،هذاعلىمحمول]طه/46[،(وأر!ىائتمعمع!ما

يعني7[،/]المجادلة<رابعهمهوإلاثنثةنجوئمني!ون>ما:لىتعا

كمايستعملإنماوهذا،ونجواهمسرهممنخفيوبمابهم،لمعاأنه

بالبرديناللهإنهذا:علىقياسايقالأنيجوزلاقلذلك،القرانبهورد

الفساقمعوإنهوالحمار،الثورمعوإنه،ودمشقالسلاممدينة

قوله:علىقياشا؛حلوانلىإب[71ق]ظ/المصعدينومعوالمجان،

علىالتاويل)2(يكونأنفوجب]النحل/128[(تقوالذينحأدئهإن>

هو:العرشعلىاستوائهمعنىيكونانيجوزولا،وصفناهما

الشاعر:قالكما،استيلاؤه

العراقعلىبشراستوىقد

قاهراقادرايزللملىتعاواللهوالقهر،القدرةهو:الاستيلاءلان

بعدالوصفهذااستفتاجيقتضي<،ستويميوثم:وقولهمقتدرا،عزيزا

)ب(.من)1(سقط

خطا.وهو"التفصيل"(:)تفيووقع"،يكونان")أ،ع(:منسقط)2(
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.قالوهمافبظليكن؛لمان

صفاتمنذاتهصفاتليففصلوا:قائلقالفان:باب:قالثم

يزالولايزللمالتيهيذاتهصفات:لهقيلذلك؟لاعرفأفعاله

والإرادةوالقدرةوالعلملحياةا:وهيبها،[ب97ق]ب/موصوفا

والغضبوالعينانواليدانوالوجهوالبقاءوالكلاموالبصروالسمع

والإحسانوالعدلوالرزقلخلقا:هيفعلهوصفات.والرضى

كانصفةوكلوالنشر،لحشرواوالعقابوالثوابوالإتعاموالتفضل

)1(.الصفاتفيالكلامساقثملها.فعلهقبلموجودا

رسالتهفيبغدادأهلعنهاسالهالتيللمسائلجواباتهفي)2(وقال

انزعاجكمعرفتقد:والاشاعرةالحنابلةاتفاقفيهابينالتي

للسنة،المنتحلينعامةمنقومفشاهبماواهتمامكمواستيحاشكم

ابيبمذهبللتخصيصالمظهرين،الائمةمنالصالحالسلفوأتباع

عليالحسنأبيشيخنامخالفةادعائهممن،حنبلبنأحمداللهعبد

إليهيضيفونهوما،القرانفيلحديثاصحابوالسنةلاهلالاشعري

والنجاريةوالخوارجالمعتزلةمنيقولمنإكفارفييقفكانأنهمن

مجموعفيتيميةابنالاسلامشيخنقلهوقد،المطبوعالتمهيدفيالنقلهذايوجدلا(1)

وقال":قالثم"،والرضى"والغضب:قولهلىإ"الابانة"كتابمن(99)5/الفتاوي

".عنديحاضرةالنسخةليستلكنهذا؟مناكئر"التمهيد"كتابفي

مط(.ت،ع،)أ،منالسقطبدأهنامن)2(
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كفار.بانهميقطعولا،القرانبخلقوالمرجئةلجهميةوا

فيسطرهالذيلحسناأبيومذهبمذهبناانواعلموا:قالانلىإ

وماالامةوسلفلجماعةامذهبهولمختصراتوالكباركتبهسائر

ذاته،صفاتمنصفةاللهكلامأنمن:الائمةمنلحونالصاعليهمضى

ذلك.فيالحجةوذكرمتكلما،يزللموأنه،مخلوقولامحدثغير

في!صاللهرسولعنالمرويجميعفيقولناوكذلك:قالانلىإ

واليدين،له،الوجهإثباتمنالروايةبذلكثبتتإذالىتعااللهصفات

وذرئك>ويج!وجه:لىتعااللهقال1(.)الكتاببهمانطقاللتينوالعينين

]القصص/-<وجههلاالأهاشئء!ي:وقال27[.]الرحمن/<لإكراموااتجنل

وقال75[،]ص/(سدىخلفتلماقمئحدأنمنعك>ما:لابليسوقال88[،

لى:تعاوقال64[،/]المائدة(يشاءينفقكيفمئسوطتانيداه>بلا[:72ق]ظ/

،[41]القمر/<باغيننا>تخري:لىتعاوقال93[،]طه/<علىعيني>ولنضنع

واليدين.والعينينالوجه:كتابهنصفيلنفسهفأثبت

،الدجالذكرسكقيوالنبيأنعمرابنروايةمنالحديثفيوروي

العينين.لهأ[08ق]ب/فاثبتباعور")2(ليسربكمإن":وقالاعور،وانه

وبالوجه،الكتاببهمانطقاللتينليدين1ولهالوجهإثبات"من(:ظ)ب،فيوقع(1)

اثبته.ماالصوابولعل،اضطرابوفيها"،الكريمالقرانوالعينين

.3(95/)صيجهتخرتقدم(2)
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فيوهو،بالحديثالعلماءعندصحتهفيمختلفغيرحديثوهذا

".البخاري"صحيح

،(1")يمينيديه"وكلتا:المشهورةالاخبارمنعنهرويفيما:وقال

،بالاخرىياتيمابإحداهماعليهيتعذرلا)2(سبحانهأنه!ي!يعني

بيمينه.يأتيماالايسرعلىيتعذركالذي

نطقكما،والملائكةالغماممنظللفيالقيامةيوميأتيإنه:ونقول

من"هل:فيقولالدنياسماءلىإينزلوجلعزوأنه)3(،القرانبذلك

الحديث.")4(لهفيغفرمستغفرأوفيعطىسائل

على!الرحمق:لىتعاقالكما،عرشهعلىمستوثناؤهجلوأنه

.[95/]الفرقان(العرنرعلىاشتبى>ثم:وقال5[]طه/(آشتوىالعرش

كماتمرالصفاتهذهأن:السنةوأهلالائمةوديندينناأنبيناوقد

جاءكمابلتصوير،ولاتجسيمولاتحديدولاتكييفغيرمنجاءت

أئمةمنوغيرهالزهريشهابابنعنرويوكما،الحديثبها

.()1827صحيحهفيمسلماخرجه()1

(.)ظمنسقط)2(

لمليهحة(وألغمامامنظللفىاللهياتيهمأنلاإينظرونهل>:لىتعاقولهلى!يشير)3(

.[012/البقرة1

.(722/)صيجهتخرتقدم(4)
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تكييف.غيرمنالحديثبهجاءماعلىإمرارهاوجوبفيلحديثا

>الرحمق:لىتعاقولهعنسألهسائلا"أن:مالكعنالثقاتوروى

غيروالكيف،مجهولغيرالاستواء:فقال5[؟أطه/(اشتوئلعرشعلى

")1(.بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقول

منبعدهمومنالتابعينعنالاخبارمنالمرويهذاتجاوزفمن

الصفاتهذهمنشيئاوكيف،والفقهلحديثائمةوالصالحالسلف

وضل،ثموتعدىفقدوالتنا=جوارحنامنبشيءومثلها،المروية

منه.ليسماالدينفيوابتدع

الحديث،أئمةمنوهوالحنطليإبراهيمبنإسحاقعنرويوقد

الحديثهذامايعقوببايا:فقالسألهطاهربناللهعبدالاميرأن

:إسحاقفقال؟ينزلكيفالدنيا)2(،سماءلىإربناينزلتروونهالذي

كيف؟)3(".الربلامريقاللاالامير،أيها

والعينين،واليدينالوجهصفةذكر:له"الابانة"كتابقيقولهذكر

.(381)7/التمهيد:وانظر(،202-102)ص/يجهتخرتقدم(1)

.(722)ص/يجهتخرتقدم(2)

ومن(،14)رقم(،47)ص/الاعتقادفيرسالتهفيالصابونيعثمانأبواخرجه)3(

معجمفيلذهبي1و(،124)2/المحجةبيانفيالحجةفيالسنةقوام:طريقه

2(.30)2/شيوخه
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فيإنهتقولونفهل:قائلقالفان:قالئم.التمهيد""فيذكركماوأثبتها

فيأخبركما،عرشهعلىمستوهو)1(بل،اللهمعاذ:لهقيل؟مكانكل

التمهيد"."فيذكرمماقريباوعقلانقلاذلكعلىالادلةذكرئم،كتابه

يزللمالتيذاتهب[08ق]ب/وصفاتأيضا:الكتابهذافيوقال

والبصروالسمعوالقدرةوالعلملحياةاوهيبها،موصوفايزالولا

والغضبوالعينانواليدانوالوجهوالبقاءوالارادةوالكلام

.[ب72ق/]ظ..2()لرضىوا

نو-:الصفاتفيذكرهكلامفي-قال)3(:الحرةرسالةفيقولهذكر

عرشهعلىمستونهو:قالثمالدنيا،سماءلىإينزلوأنهويدينوجفاله

.العامالاستيلاءوبينالخاصالاستواءبينففرق،خلقهعلىفاستولى

أهلمتكلميمن،المتكلمالأشعريأحمدبنالحسينقول

":الدينأصولفيوالصغيرالكبيرالجامع"صاحب،الحديث

الصغير":جامعه"فيقال

قولهقلنا:؟بذاتهالعرلشعلىلىتعااللهأنعلىالدليلما:قيلفان

فانقالوا:فإن95[،]الفرقان/(الرحمنالعرش!على>ث!استوي:لىتعا

)ب(.من)1(سقط

99(.)5/تيميةلابنالفتاوىمجموع:انظر)2(

".الحيرة"(:)مطوفيخطانوهو"الحسرة")ع(:فيوقع)3(
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قلنا:وقهر؟عليهلىاكستوإذاكذابلدعلىفلاناستوى:تقولالعرب

أجوبة:هذاعنلأصحابنا

لتخصيصهيكنلم؟استولى:بمعنىاكستوىكانلوأنهأحدها:

نايتجوزفكان،غيرهشيءكلعلىمستوللأنه؛معنىبالاستواءالعرنر

باطل.وهمذا،استوىلجبلاعلىالرحمن:صقال

والله،سيكنونمستقبللأمرإلا)1(ثم""تدخللاالعربأن:الثاني

لقولهبزعمهميكنفلمالأشياء،علىمستولياقاهراقادرايزللمتعالى

معنى.(ائعرش!علىأستوى>ثم

بعدإلاالعربعنديكونلاالاستيلاءبمعنىالاستواءان:الثالث

فلما،عليهاستولىقد:قيلوقهرهغلبهفاذا،يغالبهمغالبثميكونأن

استيلاءه:عرشهعلىاستوائهمعنىيكنلممغالباللهمعيكنلم

ولاحدبلاعليهوارتفاعهعلوههو:)3(عليهاستواءهأنوصح)2(،عليه

تشبيه.ولاكيف

اللغةفيالاستواءانالأعرابيوابناحمد،بنالخليلعنذكرثم

واستوى،تعالتإذا:الشمساستوت:يقولونلانهم؛والرفعةالعلوهو:

)ت(.من)1(سقط

."وغلبةامتتيلاء":(مطأفي(2)

.(ب)منسقط3(1
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على>واشتوت:لىتعاوقولهعليها.علاإذا:دابتهظهرعلىالرجل

أشدهبلغ>ولتا:لىتعاوقوله.عليهارتفعت:أي[44]هود/(الجودئ

.الكمالحاللىإالنقصانحالعنارتفع:اي14[<]القصص/واشتوى

منعليهاكانالتيلحالاعنوعلاارتفع:أي،فلانأمراستوى

.الكلاموساق.لحالاأ[81ق]ب/وسوء)1(الضعف

كتبه:اخرفيالرازيالدينفخرقولذكر

وهو،عمرهاخرفيصنفهالذي"اللذاتأقسام")2(كتابوهو

ثلاثة:أنهاوبيناللذاتأقسام:فيهذكرمفيد،كتاب

هواللباسوالنكاحوالشربكالاكل:الحسية

)3(والترفع،والنهيوالامر،الرياسةكلذة:الوهميةالخياليةواللذة

ونحوهاه

.والمعارفالعلومكلذة:العقليةواللذة

:قالأنلىإ،الاقسامهذهمنواحدكلعنوتكلم

والتعلقإليها،أ[73ق]ظ/الوصوللىإسبيلفلا:العقليةاللذةماو

)ا(:"الضعفة".)1(في

)ظ(.من)2(سقط

خطا.وهو،"لرفعا":(ب،ظ)في)3(
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ماوليتنا)2(،الاولالعدمعلىبقيناليتنايا:نقول)1(السببفلهذابها،

هذاوفي،البدنبهذاتتعلقلم)3(النفسوليت،العالمهذاشاهدنا

قلت:المعنى

عقالالعقولإقدامنهاية

ضلالالعالمينسعيوأكثر

جسومنامنوحشةفيوأرواحنا

ووبالأذىدنياناوحاصل

عمرناطولبحثنامننستفدولم

وقالواقيلفيهجمعناأنسوى

ودولةرجالمنرأيناقدوكم

وزالوامسرعينجميعافبادوا

شرفاتهاعلتقدجبالمنوكم

جباللجبالوافزالوارجال

فيوالتعمق،المضايقهذهفي)4(التوغلبعدأنهواعلم

هذافيالاصلحالاصوبرأيت،لحقائقاهذهأسرارعنالاستكشاف

)ظ(.من)1(سقط

)ظ(:"ياليتنا".)2(في

".النفسوليتالعالم"ت(:)أ،منسقط)3(

خطاهوهو،"التغول"(:)بفي(4)
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التعمق،تركوهو،الكريموالفرقان،العظيمالقرانظريقة:الباب

بروجودعلىوالارضينالسمواتأجسامبأقساموالاستدلال

فيفاقرا،التفاصيلفيخوضغيرمنالتعظيمفيالمبالغةثم،العالمين

وقوله38[،]محمد/(الفقرآءوأشمالغنئ>والله:لىتعاقولهالتنزيه

هو>قل:لىتعاوقوله[،11]الشورى/<شئ>ليسكمثلا-:لىتعا

(]ا!خلاص/1[.حدالله

وقوله[،5]طه/(آشتوئاثعرشعلى!الرحمن:قولهلاثباتافيواقرأ

يغ!اليه:لىتعاوقوله5[،0]العحل/(1<)فوفهممنرئهميخافون>:لىتعا

78[.]النساء/<اللهمنعند>فل؟:لىتعاوقوله[،01]فاطر/(لظتباالكلم

ومآفنالهحسنةمنأصابنك>مآ:قولهينبغيلاعماتنزيههوفي

هذاوعلى،لايةا97[]النساء/(نفسك!نسئئةمنأصابك[ب81ق]ب/

بالدعاء)2(.الكتابوختم.فقسالقانون

)ت(.منسقطتالايةهذه(1)

ومجموع(،1/951،061)والنقلالعقلتعارضدرء:فيمختصرانحوهانظر2()

،(761)ص/والنبوات(،1/914،024)التاسيسونقض73(،72،/4)الفتاوى

27(.1)5/السنةومنهاج
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بنحمدأالعباسأبيوقتهفيالصوفيةإمامالسنةمتكلمقول

الصفاةقرع)3(")2(كتابصاحبالرازيلمغتارابنلمظفرا(1محمد)

العلم:غزيرجليلكتابحجمهصغرعلىوهو"الصفاتنفاةتقريعفي

وأصحابلحنابلةاوقالت":الناسمذاهبحكايةبعدفيهقال

.العرشعلىاللهإن:لحديثاأهلمنوالسلفالظواهر

الصحابةجماعوإوالسنةالكتابحيثفمنالمثبتينحجةأما:قالثم

الصحابة.كلامحكىثم،والسنةالقرانحججبعضذكرثم،لمعقولوا

اللهصلىالنبيفياختلفواعنهماللهرضيالصحابةإنثم:قالأنلىإ

الرويةفيواختلافهملا؟أمالمعراجليلةربهرأىهلوسلمواكهعليه

يفرقونلاالمخالفينلان؛العرشعلىاللهأنعلىمنهماتفاقالليلةتلك

حيثب[،73ق]ظ/فرقواوهم،ذاتهلىإبالنسبةوالسماءالارضبين

الاخر.دونأحدهمافياختلفوا

لىإبهأسريليلةلربهرؤيتهفياختلفواإنما*4(أنهممراده:قلت

فيفرقلالكانالعرشعلىنهولولا،الطباقالسبعفجاوز،عنده

وغيرها.الليلةتلكفيإثباتاولانفياالرؤية

"المظفر".بدل""المظفري)مط(:وفيمحمد"،"بن)ظ(:فيليس()1

ظ(.)ب،منسقط)2(

خطا.وهو"فرع"،)ب،ظ(:في)3(

)ب(.منسقط)4(
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خمسة:وجوهفمنالمعقولوأما:قالثم

الماضينمنعامةالخلقوإجماع،كافةالناسإطباق:أحدها

السؤالعندالسماءلىإالايديرفععلىوالكافرينوالمؤمنينوالغابرين

لىإالتوجهوبخلاف،متعارفتواضعفانهالسجودبخلافوالدعاء،

فأمرالمسؤولنحوبالسؤالالايديرفعأما،معقولغيرتعبدفانهالكعبة

الاوائلوأخبارالانبياء،قصصفينظرومن:قال،متعارفيمعقول

المعاني،هذهلهاتضحتالخاليةوالقرونالماضيةالامموأنباءالقدماء،

".المبانيهذهلهواستحكمت

كلعروشهايقلعلممننقضونقضهاالنفاةشبهوساقالعلو،قررثم

".عليهتعالىاللهرحمة)1(القلع

عنه!:تعاداللهرفيالصعابةمقالإسلا!ريفمعراءقول

وستلم)2(:والهعليهاللهصلىاللهرسولشاعرثابتبنحسانقول

عنثابتأبيبنحبيبعنصحالحافط)3(:عثمانبنمحمدقال

يقلعمننقضونقضها")مط(:وفي،"كالقطعغروسهايقعلممن")ع(:في(1)

".القطعكلغروسها

!ع".اللهرسولشاعربدل"الاسلامشاعرت(:)ا،ب،في)2(

النبلاءأعلامسيروفي7(،0)96،رقم427(،1/442)العلوفي،الذهبيهو)3(

اهـ."مرسلهذا":وقال(،2815،915/)

.(1-57158/)صيجهتخرتقدموقد
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شعرا)1(:وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنشدا[82ق]ب/أنهحسان

علمنالسمواتفوقالذيرسولمحمداأناللهبإذنشهدت

متقبلربه)2(منعمللهكلاهماويحيىيحيىأبانو

ويعدلفيهماللهبذاتيقولفيهمقامإذالاحقافأخاوأن

وأنا".":وسلموالهعليهاللهصلىالنبيفقال

مدحه:فيالدالية)3(قصيدتهفيأيضاحسانوقال

مجدوأعلىواللهببرهانهعبدهأرسلاللهأنترلمأ

أشهد:المؤذنالخمسفيقالإذااسمهلىإالنبياسمالالهوضم

محمدوهذامحمودالعرشفذولمجلهاسمهمنلهوشق

ويشهد)4(يلوحميموناللهمنخاتمللنبوةعليهأغر

)ظ(فقط.)1(من

العلوفيللذهبيوقعتالتيالروايتينإحدىوهي،"دينهفي"،ع(:ت)أ،في)2(

(1/442).)96(

"."قصيدة)ظ(:في)3(

وقد،ديوانهفيفليسالاولالبيتعدا5(،4)ص/ثابتبنحسانديوانانظر:()4

الفرحلابيالصالحالجليسانظر:!ك!رر.النبيعمطالبلابيالثالثالبيتنسب

.(2402/)نيالنهروا
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:()1الأنصاريرواحةبناللهعبدقول

امرأتهأنرواحةبنللهعبدعنصحالبر)2(:عبدبنعمرأبوقال

قدبلى:فقالت،فعلتما:فقالسكينا،لتأخذفذهبت،جاريةمعرأته

لجنبانهىقد)3(وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان:قالرأيتك

شعرا)4(:فقال.فاقرأ:قالتأ[74ق]ظ/،القرانقراءةعن

الكاقرينامثوىالناروأنحقاللهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرشوفوقطافالماءفوقالعرشوأن

مسوميناالالمهملائكةشدادملائكةوتحمله

عليهاللهصلىالنبيلىإفجاء.بصريوكذباللهصدق:فقالت

.نواجذهبدتحتىفضحكفأخبرهوسلمواله

وجوءهمنالقصةهذهرويت)5(:الحافظعثمانبنمحمدقال

رواحة.ابنعن)6(صحاح

)ب،ظ(.)1(من

.(681)ص/يجهتخرتقدموقد893(،793،)ص/الاستيعابفي)2(

)ب(.منسقط)3(

(.،عت)أ،فيليس(4)

البرعبدابنكلامتعقببل(1/438)العلوفيالنقلهذايوجدولا،الذهبيهو)5(

".مرسلةوجوهمنروي:"قلت:بقوله

(.)بمنسقط)6(
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السلمي:مرداسبنالعباسقول

إليهوفدالعزيزعبدبنعمراستخلفلما:الحكمبنعوانةقال

عديبهممركذلكهمفبينمالهم،يؤذنلاأياماببابهفأقامواالشعراء،

:فقال،المؤمنينميرياببابكالشعراء:فقالعمرعلىفدخلارطاةابن

والهعليهاللهصلىالنبيفان:قالب[82]ب/قوللشعراء؟ليماويحك

حلة.فأعطاهالسلميمرداسالعباسفامتدحهفأعطى،امتدحقدوسلم

فيقولهأرطاةبنعديفأنشده،نعم:قالشيئا؟شعرهمنأوتروي:قال

وسلم:وا-لهعليهاللهصلىالنبي

كلهاالبريةخيريارأيتك

معلمابالحقجاءكتابانشرت

جورنابعدالهدىدينلناشرعت

مظلماالحقأصبحلماالحقعن

وفيها:

الهناسبعفوقعلوالىتعا

وأعظما)1(أعلىاللهمكانوكان

ابن:طريقهومن2(،1/15)الصالحالجليسفيالنهراونيالفرجأبوأخرجه(1)

2(.)4رقم(،601)ص/العلوصفةإثباتفيقدامة

مطؤلا.فذكره:قالالحكمبنعوانةعنعديبنالهيثمطريقمن

فيهوقال،كذابداود:أبوفيهقال:عديبنلهيثمافيه،باطلحديثوهو

لحديث.امتروك:النسائي
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بنكببنجعفربنمالكبنعامربنربيعةبنلبيد)1(قول

الشاعر:العامري)2(ربيعة

اللهصلىالنبيوصحبأسلم،والإسلام)3(لجاهليةاشعراءاحد

:شعرهومنوسلموالهعليه

الافضلالاجلنافلةلله

مؤنلكلوأثيث)4(العلىوله

كتابهمحوالناسيستطيعلا

بمبدلقضاؤهوليسانى

عرشهعزة)5(دونفاغلقسوى

المعقلفرعدون)6(طباقاسبعا

راسيامهاداتحتهموالارض

)7(الجندلبصمجوانبهاثبتت

"أسد".(:)بحاشيةعلىونسخةت(،)أ،في(1)

ظ(.،)بمن"ربيعةبنكلاببنجعفر"بن:قوله)2(

)ع(.منسقط)3(

خطاهوهو"،"واثيبت،ع(:)ا،في()4

تحريف،وهو،""عروةع(:)أ،توفي،تصحيفولعله،"غرفة"(:،ظ)بفي(5)

"عزة:شعرهفيلذي1و:بريابنقال،أثبتهماوالصواب،""غرة:الديوانوفي

.اللسانانظر."عرشه

".المنقلفرعفوق"لبيدديوانفي)6(

271(.)ص/لبيدديوانانظر)7(
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أبيبنأميةشعرمنوسلموا-لهعليهاللهصلىللنبيأنشدماذكر

:(بالكفر)1ولقلبهبالايمانلشعرهشهدالذيالصلت

:عزفمن

أهلللمجدفهواللهمجدوا

ب[74قكبيرا]ظ/أمسىالسماءفيربنا

الخلىسبقالذيالاعلىبالبناء

سريراالسماءفوقوسوىص

وابن7(،4/)التمهيدفيالبرعبدابنأخرجهالذي:عباسابنحديثلىإيشير(1)

ابنعنعكرمةعنليالهذبكرأبي:طريقمن272(.)9/تاريخهفيعساكر

لحديث.امتروكليوالهذ."...تطلعلشمسو:ابياتوفيهفذكرهعباس

فيأميةصدق!ع!مالنبيأنعباسابنعنعكرمةعنعتبةبنيعقوبورواه-

أبياتا.فذكرشعرهمنشعدء

وفيه231(.4)رقم(4951/)المسندعلىزوائدهفيأحمدبناللهعبدأخرجه

مرجوحة.روايةفيإلابالتحديثيصرحولمإسحاقابن

.عباسابنعنعكرمةعنحفصةأبيبنعمارةورواه-

الكلبيورواه،أصحوهذا،لفظهيسقولم(1)13التوحيدفيخزيمةابنأخرجه

فيقال!لخب!ماللهرسولأنيروىلذي1فاما"صاعد:ابنقال.يثبتولامرسلا

اهـ..أعرفهفلا،"قلبهوكفر،شعرهامن":امية

".يسلمأنالصلتأبيبنأميةكاد":الثابتواللفظ

ههريرةبيأحديثمن2(52)6ومسلم(،957)5البخاريأخرجه
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1(

2(

3(

العببصرينالهلاشرجعا

صورا)1(الملائكدونهترى!ن

الماأرا:طودلا،أ)2(: العنق.ئلوهوصور،جمعوصويسرجعا

،وغيرهالبرعبدابنذكره،المشهورةداليتِهفيقوله)3(شعرهومن

له)4(:

ربناوالملكوالنعماءالحمدلك

مجدوجدامنكاعلىشيءفلا

مهيمنالسماءعرشعلىمليك

وتسجدالوجوهتعنولعزته

حولهوالنورالنورحجابعليه

ا[83ق]ب/تتوقدحولهنورنهارو

بطرفهإليهيسموبشرفلا

مؤيد)5(خلقالنورحجابودون

وإثبات35(،)ص/قتيبةلابنالجهميةعلىو]لرداللفطفيالاختلافانظر:(

5(.)4رقم(،471)ص/قدامةلابنالعلوصفة

.شرجعا""معنى)ب(:في(

".شعرهمن")ب(:منسقط(

"شعر".)أ(:وفي)ظ(،من(

=قالالصلتابيبناميةنوغيرهماوالأصمعيالمثنىبنمعمرعبيدةأبوذكر(
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)1(:الملائكةوصففيوقيها

رأسهالدهريرفعلاوساجدهم

ويمجد)2(فوقهربايعظم

للامام)3(الترمذيفلانبناسماعيلانشدهاالتيالقصيدةذكر

محبسه:فيأحمد

بكرأبيمنالقصيدةهذهأخذت)4(:البعليإسحاقبنإبراهيمقال

بنحمدوأنشدهالهاقاالترمذيفلانبنإسماعيلانوذكرالمروذي،

المحنة:سجنفيوهوتعالىاللهرحمهحنبل

غيرهالغيبيعلملامنتبارك

ويذكرعليهيثنىيزللمومن

فذكر!د،محمدونبوةالاسلامدينفيهايذكر،المبعثأولفيالقصيدةهذه

بطولها.اللاميةالقصيدةوكذلكبطولها،الداليةالقصيدة

،(1551-05)3/لجوزيالابنوالملوكالاممتاريخفيالمنتظم:فيانظرها

.(133)7/البرعبدلابنالتمهيد:وانظر

الملالكة".وصففي"وفيها)ع(:منسقط()1

.(115)3/لجوزيالابنالمنتظمانظر:)2(

ترجمته.علىاقفلم)3(

"."العبيلي)ع(:في()4
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عرشهفوقالعلىالسمواتفيعلا

ينظروالبحرالبرفيخلقهالى

مدبرنشكلابصيرسميع

مدبرذليلعبددونهومن

كلاهمامبسوطتانربنايدا

تقتر)1(الخلقمنوالايديتسحان

أهلمنأحدينكرهالمالقصائد،أحسنمنوهي،القصيدةوساق

ومدحوه.ناظمهاعلىأثنوابل،الحديث

شعرهسارالذي،قبولهعلىالمتفق،وقتهفيالسنةحسانقول

،اتفاقأيوالعاملخاصاقبولهعلىواتفق،الافاقفيالشمسمسيرة

الاسلامأهلمنأحدينكرهولا،العظامالجوامعفيينشديزلولم

الامامالأنصاري)2(الصرصريمنصوربنيحىبنيوسفبنيحى

:والتصوفوالزهدوالسنةوالفقهاللغةفي

أولها:التيالعينيةفصيدتهفيقال

ترفععلكالعرشلربتواضع

يخضعللمهيمنعبدفازفقد

.(4284-52)ص/لجوزيالابنأحمدالاماممناقبانظر:(1)

هـ.656سنةبغداددمروالماالتتارقتله)2(
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إنهقلبكاللهبذكروداو

وأنفعللقلوبدواءلاعلى

وعدةأمناالرحمنتقىمنوخذ

مروعالتقيغيربهليوم

أ[:75ق]ظ/قالأنلىإ

صفاتهفيلهمابصيرسميع

ويسمعسبعفوقمنيرىشبيه

عرشهفوقاستوىثمخلقهقضى

]ب/ق3مب[موضعالارضفييخللمعلمهومن

أولها:التي"لاميته"فيوقال

وشمألشمولمنحلىوألذ

*1(محفلكلفيالرحمنعلىثناء

فيسمعالعالمينيناديويوم

المطول)2(المقالفيكدالبالقصد

فقط.)ب(منالبيتهذا(1)

ومنزلهحبيبذكرىمنواليق:يليماالصرصريديوانفينيالثاالشطروجاء

".لمقاما":الصرصرين1ديوفي2()
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2(

3(

4(

ثابتوالنقلالديانالملكأنا

جهلتاويلينساغههنافهل

غدفيالبصائرأهلوينظره

لمجتلفيهريبلابابصارهم

دونهاحالماالشمسينظرونكما

التعزللاهلبعداألاسحاب

دونهوالخلقالعرشفوقتوحد

)1(مكملإحكامسواهماحكمو

أولها:التي")2(المريدينتحفة"قصيدتهفيوقال

أسيررباكفيوقلبيأسير

مجير)3(الفراقجورمنليفهل

فيها)4(:يقول

حسرةالقلبوفيالسلوىستجلبو

حسيروهو)5(الطرفعنكفيرتد

.الصرصريديوانانظرة(

".المهدياعتقادفيالمهديتحفة":الديوانوفي،"المهدي"ت(:)أ،في(

تصحيف.وهرمخير"،"(:ظ،)بفي(

فيها"."يقرل:فقط)ظ(من(

الصبر"ه":الصرصريديوانفي(
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لناظريفيكنإلاذاكوما

نضيرالنباتغضغصنبدا

فجمالهسافراتجلىماإذا

سفيرالغرامجيشمنالقلبلىإ

وقيها)1(:

فالتقىالشملوالتقىجتمعنا1ماإذا

غيوروالعفافعلينارقيب

وبينهبينيالودعقديؤكد

نورللهدايةعليهاعتقاد

حنبلابنللاماممحمبكلانا

هبيرشانئيهفيلاسيافنا

قال)2(:أنلىا

ثناوه)3(جلاللهباننقر

بصيرالعبادلاقوالسميع

)ب،ظ(.)1(من

فقط.)ب(منقال"أنلى"إ:قولى2()

".جلاله"(:)مطفي)3(
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1(

2(

3(

4(

وفيها)1(:

بيمينهالعلىالسمواتويطوي

يسيرالقويوصففيوذلك

مكلما)2(بالكلامموسىوخاطب

طورتقطعإذصريعافخر

مواعطفيهاالتوراةلهوخط

سطور)3!منهالالواحعلىفلاحت

أصابعبينالخلققلوبوأن

ونفورثابتفمنهاالإله

ربنالرؤيةالاخرىفيونثبت

جريرالصحيحفيرواهحديئا

لاهلهاالجنانفينعيمي)4!و

سروريروهلملولهموأنى

)ع(.منسقطوقد،قال"انإلى"ت(:ب،)أ،في(

".باللغات"ديوانهفي(

دسور"،"،ع(:تأ،،)بفيووقع،زبور"")ب(حاشيةعلىونسخة(،)ظفي(

ب(.ق/)77الديوانمنوالمثبت

النسخ.وباقيالديوانمنوالمثبت،"وانى"(:)ظفي(
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أ[:84ق]ب/قال*1(أنلىإ

سبجةفوقمنالعرشأنونؤمن

وتدورأملاكهبهتطوف

عرشهفوقاستوىثمخلقهقضى

ب[75وسرير*2(]ظ/قلهكرسيتقدس

محجبالسماءفيربياللههو

قطورحوته*3(كمخلوقوليس

صاعدالقولطيبلىتعاإليه

اموربالقضاءمنهوينزل

التيلجويريةاإسلامصحلقد

تشير*4(السماءنحوبإصبعها

فيها:يقولالتي"المنامية"قصيدتهفياللهرحمهوقال

مرةالنومفياللهرسولرأيت

مشتاقتقبيلالعذبفاه*5(فقبلت

."قالأنلىإ"بدلوفيها""(:)ظفي(1)

سرير".حواهكمخلوقليس":الصرصريديوانفي(2)

بمحدود"ه:"الديوانفي)3(

(.بق/)77لىإا(ق/72)منالصرصريديوان:انظر(4)

خطا.وهو"فقلت"(:)ظفي)5(
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نائمارشدياوتيتاننيولو

باماقيالكريمممشاهلقبلت

شهادةبازكىمنهفبشرني

وإملاقيفقرييومكسريجبربها

وسنةكتابفيسعيدبموت

اخلاقيشراسةلبشراهفلانت

وحدهللهوالحمدذاناوها

مصداقبأثبتلبشراهمقر

حنبلابناعتقادحسنعلىبأني

ساقعلىليالعدىقاموإنمقيم

عرشهفوقمناللهبانأقر

بارزاق!لقضياجالايقدر

كمثلهشيءليسبصيرسميع

الباقيالأحدالواحدالصفاتقديم

أتتكماالصفاتأحاديثأمر

سباقأزهركلفيهاأتابع

بجانحيوماالتشبيهلىإولست

نهاق)1(أشدقتاويلقائلولا

أ(./013)قلىإ(ب/921)قمنالصرصريديواناثظر:(1)
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اعتقادفيهانظم)2(التي")1("اللاميةقصيدتهفياللهرحمهوقال

عنه:اللهرضيالشافعي

المضللذاكالجهمحزبأيشعر

أنكلغيرللعدىحرببأني

وحميتيغيرتيعليهمتشن

مقبلأشوسغاراتالهدىلدين

قلوبهمصميمفيقريضيلوقع

ومنصلسنانمنعليهمأشد

نحوهمأنظرحينمنهافوق

مقتلكلمنهمتصميمقاتل

سالكيالحقمنهجع!انحرفواهم

والتأولتحريفهممنمهالك

منهمإدريسابنلحبرابرئلقد

)ب(.من)1(سقط

)ا،ت،ظ،ع(.)2(من

مخوليهودمنموسىبراءة
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وفيها)1(:

منيمينالشافعيعندوتعقد

المتقبلبالمصحفحالفاغدا

يرىلاكانإذمنهدليلوهذا

(4مؤتل))3(بحلفهلمحلوف)2(انعقادا

كمالكالاستواءفيومذهبه

التفضلأهلالابراروكالسلف

عرشهفوقمنبالذاتمستووقل

ب[84ق]ب/لمطلقالفمناستولىتقلولا

قسوةيقالضدلذيفذاك

اآ76قوأحطل]ظ/6(بعيث)5(راو)حطللذي

)ظ(فقط.)1(من

)ب،ت،ظ(:"بمخلوق".)2(في

)ب(:"كخلقه".)3(في

تصحيف.وهو،"موئل":(ظ،ت)في(4)

."يرا":(ت،ب،أ)في(5)

."يعيث":(ت،ا)في(6)
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بائنوهوخلقهمنهبانوقد

وللجليللخفييحصدالخلقمن

مفسرالوريدحبلمنقربو

فاعقلبالعلممعناهفيكانوما

عبادهفوقاللهالسماءفىعلا

مقللغيرالقرانفيدليلك

اتخذلجويريةاإيمانوائبات

مرسلغيرمسندعليهدليلا

الجهميخنفرابنيهجو"اللامية"قصيدتهفياللهرحمهوقال

:(1أولها)،الخبيث

العذليقولمالاالهدىأطع

ويعدليجورمرذوفالحب

مسالمااستطعتمالسلمىواتبع

يخذلوصبركينصرهالحسنفا

لمحبهامرامهادونبيضاء

الذبلوالرماحالصوارمبيض

)ب(.من)1(سقط
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بعرفهاالوشاةفيعرفهاتخفى

مسبلسترلظلماءواوتضيء

وهلهدرابجورهاالدماءتضحي

أكحلطرفالقتلقصاصيخشى

به)1(أودىلعاشقالبقاءكيف

المقتلأصيبوقداللحاظسهم

وفيها)2(:

وابتدى،ظهرهوراءالكتابنبذ

يعطلللصفاتالصلالةشيخ

جدهلىتعاأثبتهاالحق

)3(يقبلذافمنينكرهاوالتيس

المصحفأنالملعونوعقيدة

الارجلتطأهمنبوذالمكنون

مقالهمثلالكفارقالتما

الضللالنصارىأواليهودوكذا

."ردىأ":(ع،ت،ب،أ)في(1)

فقط.(ظ)من(2)

)مط(.منالبيتهذاسقط)3(

094



لظىوادلىإبهلجحوداال

الموئلفبئسالسفلىللغاية

فيها)1(:ولقول

مجسملحنبلياأنوزعمت

يمثلالحنبليلمثلحاشا

تصصكانتإذالاخباريوردبل

وتنقلالثقاتعنالرواةجها

ليلةتمضيليسالمهيمنإن

ينزلفيهاالأسحاروفيإلا

سادةفيالورىخيرقالهاقد

يتأولواولمهذاينكروالم

علمهمغزارةمعوتقبلوها

)2(أعقلالعصابةتلكأمأفأنت

فقط.)ظ(منفيها""ويقول:قوله(1)

8(.51)ص/الصرصريديوان:انظر2()

194



أولها)1(:التي""داليتهفياللهرحمهوقالأ[85ق]ب/

تبردلاحرارةلفرطواها

تتردد)2(الحشابينولواعج

و!يها..)3(.

مدروسةسنةيومدرفي

تتجددوبدعةالانامبين

متسربلا)4(يزلولمالنبيصدق

ويوعدلجميلايعدإذبالصدق

ثلاثةالصلاليفترققالاذ

ب[76ق]ظ/يسندقولاالسبعينعلىا)5(زيد

لفرقةالنجاةباسبابوقضى

وتحفدإليهبسنتهتسعى

)ظ(.من)1(سقط

تتوفد".")ب(:حاشيةعلىنسخةوفي،النسخجميعفيكذا)2(

ظ(.ب،)ا،من)3(

مسترسلا".")ع(:وفي"مترسلا"،ت(:)أ،في)4(

"زيد".)ب،ع(:في)5(

294



وسيلةالنجاةلىإابتغيتفإن

يتقلدناصحمقالةفاقبل

إنهاالمضلةوالبدعإياك

وتوردلجحيمانارلىإتهدي

فاقفها)1(المنيرةبالسننوعليك

الاقصدوالطريقالمحجةفهي"

عقولهمبمبدعاتفالاكثرون)2(

تهودواوفتنصروالهدىانبذوا

تجمعواالصلالفياناسمنهم

تفردواالنبياصحابوبسب

وجماعةالهدىجمح)3(فارقواقد

وتمردوا)4(التقىواجتنبواالاسلام

محمددينانصاريابالله

وعددوالحنيفاالدينعلىنوحوا

)ت(.من)1(سقط

لا.خرونلاوا":()عفيو،"خرونلافا":(ت،أ)في(2)

خطا.وهو،"جميع":(ت،)افي)3(

."لهدى"ا:(،عت،)افي(4)

394



جهرةالروافضبدينكملعبت

وتحشدوادحضهفي1(وتالبوا)

مكيدةبكلحبائلهمنصبوا

وشددواالمعصلاتفيوتغلغلوا

الذيبالكذبالخلقخيارورموا

وأفسدوا)2(رموهمنلاأهلههم

منصبااشرفهنمراتبنقضوا

مجدوالسماءأفقمنالفخرفي

لسانهمجفالصديقالرتبة

ابعد؟التناولمنوهييبغون

العلىغررفيالسباقهوماأو

المحتدمنهقبلمنزكاولقد

العلىرببذكرهاشادولقد

مشيدالمكرماتفيفثناوه

ففيالاعلىبمجدهالكتابنطق

تنقدلامناقبالحديداي

."لفو]تأو":(ظ،ت،ب،أ)في(1)

."واسنداو":(،عظ،ت،ب،أ)فيو،(مط)فيكذا(2)

494



مقنعوفيها")1(منكميستويلا"

ويؤكدفضلهيثبت")2(والليل"

،"-)3(.8-
وهلبصحبتهستيوبراءه"

ملحدإلاعلاهرفيعيوهي

علىاستولىالذي4(الاتقى")"هوماأو

والمتلدمالهطارفالاخلاص

غايةبابعدالساميهواوما

مبدد)5(وهوالدينشملجمعفي

الورىخيرلسبيلهمضىلما

ملحدصفيحشمائلهوحوى

لفقدهالزكاةالاعاريبمنع

مترددحائرمنهموارتد

.[01لحديد/]ا<ومعلالفتحقتلمنانفقمنمنكملايستتوى>:لىتعاقولهلى!يشير(1)

.[21-81:الليل](...يتركأ-لهمايوقىلذى!لاتىاوسيجعبها>:لىتعاقولهيريد(2)

لالصنجوءيهقولمإذتغار1تيهماإدثنين>ثات:لىتعاقولهيريد)3(

04[.<]التوبة/معناألله)نتخزق

.(094)ص/سبقكما[لليلسورةلىايشير(4)

فقط.ت()أ،منالبيتهذا)5(

594



وخالطتالضلالناروتوقدت

رصدكوامنأطماعإبليس

عزيمةبصدقبكرأبوفسما)1(

ب[85ق]ب/يحمدورأيإيمانوثبات

واشرقتالصلالعصبفتمزقت

المتاودوتقومالهدىشمس

إظهارهفيالفاروقرتبةام

تجحدلافضيلةتلكللدين

كأنماللصوابالموفقوهو

ويسددقولهيصوبملك

تنزلتالكتابآيبوفاقه

أحمدالمشفعنطقوبفضله

كنتهنبي)2(بعديمنكانلو

مسندالروايةفي)3(صحيحخبر

".قام"(:)مطوفي،فعما""ظ(:)ب،في(1)

نبيا"."(:مط،)عفي)2(

صحيحا(".خبرا"(:)مطفي)3(

694



الورىفيتضربالامثالوبعدله

توجدقطركلفيوفتوحه

المصطفىجوارفضلهماوتمام

تحشدالملائكفيهاتربةفي

الذيعثمانسبفيوتعمقوا

محمدلابنتيهكفواألفاه

شمالهمدالرضوانولبيعة

أوكد(منها)1وهياليمينعوض

مجاهدبسهمبدرفيوحباه

المشهدذاكبالعذرفاتهإذ

صفاتهغربعضمنهذهمن

الحسدفيهقالماضرهما

المرتضىالإمامحبادعواثم

يبعدعليهم)2(مطلبههيهات

بفضلهمالذينجحدواوقدأنى

السيدالامامالحسنأبواثنى

".(:"منه)مط)1(في

".مطلبهم"(:)مطحاشيةعلىونسخة،ع(ت)ا،في2()

794



لمخالفمقالة)1(علاهفيما

تعقسدفيهالاجماعفصسـائل

وحبهبالامامأولىولنحن

مؤكدالالهبهنسدينعقسد

ببغضهميستقيملاوولاؤه

ق*7]ظ/ويكمد92(يغيظمثلالهمواضرب

دعى1ومريمابنجحدالذيمثل

تفسددعوىوتلكالكليمحب

تجشمواالطهورعائشةوبقذف

ترعدالفرائصلهتظلأمرا

اية)3(عشرةسبعفيتنزيهها

يشهدذلكبضدوالرافضي

)ظ(:"غلاة".)1(في

"يكبد".:الصرصريديوانفي)2(

النور.سورةمنالاياتلىإيشير)3(

894



ومنها)1(:

إليهمالمسلمينأمرأنلو

مسمجدالبسيطةهذي)!(فييبقلم

بمرامهملسعتلااستطاعواولو

يدبكفهسمامتدتولافدم

الورىبينماللاسلاميبقلم

يعقداءولاد)3( لويسو

بهواعتصمواالكفربحبلعلقوا

يسعدوالنبحبلهوالعالقون

يدعيجهولكفراشدهمو

متزهدوفاسقالأصولعلم

مضرةشدوهناوإنفهما

فسدوالسفينفأرمنالدينفي

:".قالأنلى"إت،ع(:ب،)أ،فيووقع(،)مطمنسقط(1)

"ظهر".:الصرصريديوانوفي"،"هدي(:)توفي"،هادي"(:)ظفي2()

(:)مطفيو،"سبب"ولا:()عفيويسيد"،":(ت،)بوفي،"يسير":)أ(في)3(

(.)ظمروالمثبت"يسد"،

994



2(

3(

4(

مذهبعنفقيههمسألتواذا

يلحدالشريعةفياعتزالقال*1(

اللظىأقلقهالرمضاءكالخائض

توقدجحيملىإففرمنها

لخطةبالاعتزالالمقالإن

المردالغواةبهاحلعمياء

بعقولهمالهدىسبلعلىهجموا

ا[86ق]ب/فسدواوالديارفيفعاثواليلا

لديهملحديثاذكرإذاصم

وعردوا*2(يسمعوهلمكأننفروا

رأتإذاالحميرمثللهمواضرب

شرد*3(منهفهنالعرينأسد

نكرواووالصراطالشفاعةجحدوا

يورد)4(هوالذيوالحوضالميزان

".لى"فإ(:)مطحاشيةعلىونسخة)ب(في(

."وغردوا":(مط)في(

.فرد"":()تفي(

فقط.،ع(ت)أ،منيليهوثلاثةالبيتهذا(
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الذيمقالهمالعظمىوالمحنة

لجلمدايذوبفريتهعظممن

موحديراهلاالمهيمنإن

واستبعدوانفوامايثبتلنص1و

وشفاعةرويةبذلكحرموا

موردعليهلهمليسوالحوض

ومنها)1(:

منهمأسوأالجهميلجاحدوا

فسدوالقياسفيخبثوحا،

منزهاقالالعردشلربأمسى

يعبد)2(ربعليهيكونأنمن

والمصحفبرأيهالقرانونفى

يتوسدعندهالمطهرالاعلى

:".قالأنلى"إ)ب(:في(1)

هكذا:البيتهذاالصرصريديوانفي)2(

منزهاللسماءبزعمأمسى

105
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"استوىالعرشعلى"لهذكرتوإذا

ويخلديحيداستولىهوقال)1(

تضرعاتمدالايديمنلىفإ

يتهجدالدجىفيشيءوبأي

منزلللقضاءهوالذيومن

تصعدالبريةأعمالواليه

مصدقاجبرئيلتنزلوبما

تبلد)3(الخصوم)2(معجزةولاي

بقهرهعليهاستولىالذيومن

ايلدضدالعرشفوقكان)4(إن

تأويلهمعنالحقصفاتجلت

الملحديقولعماوتقدست

."ليفا":(ت،أ)فيو،"لواقا":()ظفي(1)

.(ت)1،منسقط(2)

."للخصوممعجز":()عفي)3(

"."افكان(:)بعلىونسخةت،ع()1،فيوكان"،"اذ(:ب،)ظفي()4

205



بقياسهمتنزيههنفوالما

الارشدالطريقوفاتهمضلوا

ولابصرولاسمعلاويقول

يدولالجلالاذيلربكوجه

لالههوصفههذاكانمن

يسجدسراللأصنامفأراه

كتابهبنصأثبتهالحقا

يجحدالمنافقوغداورسوله

كلامهباخذأولىالذيفمن

وارشدوا)1(فولواالرحمنأمجهم

لسماعهايتأولوالموالصحب

أرشدهوأمالتأويللىإفهم

أنهجهلاويظنمشركهو

موخدالالهأوصافنفىفي

مشبفاالحديثاتبعمنيدعو

يسندمنمشبهاليسهيهات

أرشد"."قوله(:)تفي(1)

305



أتىكماالحديثيرويلكنه

يتاود)1(ولاتأويلغيرمن

تخالفتبالصلالالعقائدوإذا

أحمدأحمدالمهديفعقيدة

فاعتصمالمنيرةاللهحجةهي

مفسد)2(يلهينكلابحبالها

اقتدىلمااهتدىحنبلابنإن

يهتدوالملزيفهم)3(ومخالفوه

الهدىأثر)4(يقتفيأحمدزالما

يجهدوالنجاةأسبابويروم

ذروةأشرفالدينفىارتقىحتى

مصعدارتقاءلاخيفوقهاما

يقللممايقللمإذنصرالهدى

تتوقدنيرانها)5(فتنةفي

يترذد"."ولاالديوانوقي،النسخجميعفيكذا(1)

مفند"."ت(:،ب)أ،في)2(

لى.اووهو،"لزيغهم"(:)مطفي)3(

".يقتفيحمدأ"بدل،برشده"يقتفي"(:)مطفي(4)

)ب(.منسقط()5

405



ثنى)1(ولاالسياطضربصدهما

مهندالغرار)2(ماضيعزماته

تعصبفيهليسحبانهواه

يتوددمخلصمحبةلكن

ومالك)3(للشافعيوودادنا

ب[86ق]ب/4(ترددلأفيهليسحنيفةوأبي

شعراء)5(أنويكفيكبير،مجلدلذكرهيتسعلاجداواسعبابوهذا

قصيدته:فيعنترةقالكما،لىالاوفطرتهمعلىبهمقرةلجاهليةا

قضاها)6(السماءفيربيكانإنمهربيالمنيةمنأينعبليا

الأولين4والعكماءالمتقدمينالفلاسفةقوالأذكر

لارسطومخالفين،والفوقيةالعلولمسألةمثبتينكانوافإنهم

اعتناءوأشهرهم،بكلامهمالناسأعلمذلكنقلوقد.وشيعته

."انثنى"(:مط،)عوفي،نبا""(:ظ،)بفي(1)

علىنسخةوفي،مهند"العدا"وميض)مط(:وفي،ضز"ما"ت(:ب،)أ،في)2(

تحريف.وكله،مهند"الغرامماض"(:)مطحاشية

"."الشافعي:()بفي)3(

.الامامجامعة(ق)35لىإ(ق32)منالصرصريديوان:انظر(4)

"شعر".(:)تفي()5

238(.)ص/:عنترةديوانانظر:)6(

505



الحفيد)1(.رشدابنبمقالاتهم

الصفةهذهوأما:لجهةافيالقول":الادلةمناهح)2("كتابهفيقال

حتىلىوتعاسبحانهللهيثبتونهاالامرأولفيالشريعةأهليزلفلم

ليالمعاكابيالاشعرية)3(متاخرونفيهاعلىتبعهمثم،المعتزلةنفتها

بقوله.اقتدىومن

سبحانه:قولهمثللى،تعاللهإثباتهاتقتضيكلهاالشرعوظواهر

>ؤسعضس!يه:لىتعاوقوله5[،]طه/(استوئلعرشعلى!الرحمن

يومدفوقهئمربكعرش>وبر:لىتعاوقوله2[،55]البقرة/<لأرضوالسمؤت

ثملأرضالىالشمامفلامريدبر>:لىتعاوقوله[،17دحاقة/](ثمنية

والروجالسلم!ة>تغرج:لىتعاوقوله5[،]السجدة/الاية(إلةيعرج

لى![،61/]الملك(السم!فيمن>ءأمنم:لىتعاوقوله[،4/]المعارج<فهإ

مؤولا)4(،كلهالشرععادعليهاالتاويلسلطإنالتيالاياتمنذلكغير

الشرائعلأنمتشابها؛كلهالشرععادالمتشابهاتمنإنهافيها:قيلوإن

وهوالحفيد"بنرشد"ابن(:)مطوفي،ع(،)تمنالحفيد"رشد"ابنسقط(1)

03خطأ
"."مناهجلحاشيةافي)أ(ناسخعليهاوكتب"،"منهاج)ا،ع(:في)2(

خطا.وهو"،لجاهلية"ا(:)تفي)3(

خطأ.وهو"قولا")ع(:وفي"متاؤلا"،(:)مطفي(4)

605



إلىبالوحيالملائكةتتنزلمنها)1(نوالسماء،فياللهأنعلىمبنيةكلها

اللهصلىبالنبيالاسراءكانوإليها،الكتبنزلتالسماءمننو،النبيين

المنتهى.سدرةمنقربحتىوسلمواكهعليه

السماء؛فيوملائكتهاللهأنعلىاتفقواقدالحكماءوجميع:قال

ذلك.علىالشرائعجميعاتفقتكما

إثباتأناعتقدواأنهمهي)2(:نفيهالىإلجهةانفاةقادتالتيوالشبهة

الجسمية.إثباتيوجبلمكاناوإثبات،لمكاناإثباتتوجبلجهةا

،المكانغيرلجهةفا،لازمغير)3(كلههذاإن:نقولونحن:قال

هي:لجهةاأنوذلك

نإ:نقولوبهذا،ستةوهي،بهالمحيطنفسهلجسما)4(سطوحإما

وخلفا.وأماماوشمالاويميناوسفلافوقاللحيوان

الست.لجهاتامنلجسمبا)5(محيطاخرجسمسطوحواما

للجسمبمكانفليست:نفسهالجسمسطوحهيالتيالجهاتفاما

منه".":"الادلة"مناهجوقي،النسخجميعفيكذا(1)

)مط(.منلمثبت1و"هو"،:الخطيةالنسخفي)2(

)ب(.منسقط)3(

".تكون:لعله":لحاشيةافيالناسخوقال"سطون"،)ظ(:وفي"سطح"،)ب(:في(4)

"."سطوحب1الصو:قلت

".يحيط"(:مط،،عت)أ،في)5(

705



سطوحمثل،مكانلهفهيبه)1(المحيطلجسماسطوحوأماأصلا،

هيالهواء،بسطوحالمحيطةالفلكوسطوح،بالانسانالمحيطالهواء

ببعضمحيطبعضهاالافلاكا[87قأب/وهذهالهواء،مكانأيضا

خارجهليسأنه)2(تبرهنفقدالخارجالفلكسطحماوله،ومكان

لجسمافلك)3(خارجيكونأنلوجبكذلكذلككانلولانه،جسم

نهاية.غيرلىإالامرولمر)4(اخر،جسمأيضا

نأيمكنليسإذأصلا؟مكاناليسلمالعاأجساماخرسطحفإذا

لجهةاهذهفيموجودوجودعلىالبرهانقامفإذا،جسمفيهيوجد

ظنهماعكسهوهناكوجودهيمتنعفالذي،جسمغيريكونأنفواجب

نألهموليس،بجسمليسموجودلا،جسمهوموجودوهو،القوم

النظريةالعلومفيتبينقدالخلاءأنوذلكخلاء،العالمخارجإنيقولوا:

منأكثرشيئاهوليسالخلاءاسمأ[78قأظ/عليهيدلمالان؛امتناعه

الابعادرفعتإنلأنهوعمقا؟وعرضاطولا:اعني،جسمفيهاليسأبعاد

فيموجودةأعراضايكونأنلزمموجوداالخلاءانزلوإنعدما،عادعنه

قدولكنهبد،ولاالكميةبابمنأعراض:هيالابعادأنوذلكجسم،غير

الاتيين.الموضعينفيومثله"المحيطة"ت،ع(:)أ،في1،()

."برهن":(مط،)عفيو،"يبرهن":()تفي(2)

."ذلك":(،عت،)افي)3(

."ويمر":(مط،،عت)أ،في(4)

805



هو)1(الموضعذلكإن:الغابرةوالشرائعالقديمةالسالفةالاراءفيقيل

لموضعاذلكأنوذلك.والملائكةالله:ويريدون،الروحانيينمسكن

الزمانيحويهماكلكانإنوكذلك،زمان)2(يحويهولا،بمكانليس

تبينوقد،كائنولافاسدغيرهنالكمايكونأنيلزمفقدفاسداوالمكان

هذاإلايدركندءهاهنايكنلملماأنهوذلك،أقولهفيما)3(المعنىهذا

نأبنفسهلمعروفامنوكان)5(العدمأوالمحسوس4(الموجود)

فيموجودلىتعاأنهأعنيالوجود،لىإينسبإنما)7(بنفسهالموجود)6(

هاهناكانفإن،العدمفيموجودله)9(يقالنيمكنلاإذالوجود)8(،

(11الموجود)منينسبأنفواجبلموجوداتاأشرف(01هو)موجود

".الادلة"مناهجمن(1)

".يحويهأنيجوز"ولا)مط(:في)2(

مما"ه":المناهجفي)3(

.أصوبلمثبتو]،الوجود"":(ظ،)بفي(4)

المثبت.والصواب،"المعدوم")مط(:في)5(

.لوجود"ا":(ب،)ظفي(6)

.(مط،)عمن)7(

الوجود".فيموجودلىتعاأنهأعني"(:)تمنسقط)8(

(.)مطمنوسقط"،إنه":(ظ،،عت)أ،()9

.اصوبوالمثبتفهو"،")ب(:في(01)

وفي،الوجود"من")أ(:وفيالموجود"،منينسبانلىإ"فواجب)ب(:في(11)

لموجود".الىإينتسبأنفواجب")ع(:فيوالوجود"،لىإ":(ظ،)ت
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هذا)3(ولشرف)2(،السمواتوهو(-1)الاشرفلجزءالىإالمحسوس

لناسخلقأتحبرمنلارضوالسموتلدن>:لىتعااللهقاللجزءا

علىيظهركلهفهذا:قال]غافر/57[،(يغدونلاافاسئحزولبهن

العلم.فيالراسخينللعلماءالتمام

والعقل،بالشرعواجبلجهةاإثباتأنهذامنلكظهرفقد:قال

القواعدهذهإبطالفإن،عليه)5(وانبنىالشرعبه)4(جاءالذيوانه

اخره.لىإذلكتقريرساقثم)6(.للشرائعإبطال

أخبرهوالذيب[87ق]ب/،الالسلامفيلسوف)7(كلامفهذا

ونقلاسيناابنمنعليهااطلاعاكثرولحكماء،واالفلاسفةبمقالات

وبحئا)8(.نقلاويخالفهسيناابنبنقليرضىلاوكانلحكماء،المذاهب

هناهلىإ"تعالىأنهأعني":قولهمن)مط(منسقط(1)

".السماواتوهو":المناهجمن)2(

."شرفوأ":(مط،)عفي)3(

ه"بها":()ظفي(4)

".عليهوأثنى"(:مط،)عوفي،"عليهوانثنى"ت(:)أ،في)5(

.(178-176)ص/الادلةمناهجانظر:)6(

خطا.وهو،"كتاب"(:)تفي)7(

235(.،1621-1/56)التالمسيسنقضانظر:)8(
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المثبتين:المؤمنينالجقأقوالذكر

!عناإنافقالواالجنبننفرشتمعثهإلىاوحى>قل:لىتعااللهقال

2[.،1دجن/]<ئامئابه-الرسثدإلىثهدىجمبا!قزءانا

فقالوا:منذرينقومهملىإولوالماعنهمحكايةأخرىآيةفيوقال

إليجقدىيديهبينلمحامصدقاموسىبعدمنماانزل!نباسمغناتا>

03[.]الاحقاف/(مستقجمطرجمؤوإكالخ

*1(،مستقيمطريقوالىلحقاوإلىالرشدلىإيهديأنهفأخبروا

وإثبات،سبحانهاللهمعرفةإليهيهديالذيلحقواالرشدوأعظم

به)2(الاعترافيتمبذلكإذلهم،ومباينته،خلقهعلىوعلوه،صفاته

ولصفاته.لهنفيذلكونفي،واثباته

الخطيببكرأبوقالكمامنهمالصادقونالمؤمنونسمعهوكذلك

بناللهعبد]حدثني،القرشيمحمدبناللهعبدحدثني"تاريخه":في

مسلمأبوحدثني:قالماسدبنمحمدأبوحدثنا[)3(أيوببنإبراهيم

فقلت..سحرا.فتحقدلحمامافإذايوماخرجت:قالالكجي

فقط.)ب(من"مستقيمطريقلىإ":قوله(1)

".له"(:مط،)تفي)2(

بغداد.تاريخمنالمعكوفتينبينما)3(
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فتحت)2(فساعة(1)فدخلتلا،:قال؟لحماماأحدأدخل:للحمامي

:يقولأنشأثمتسلمأسلم)3(مسلمأبايا:قائلليقالالباب

)4(تدفعنقمةعلىوإمانعمةعلىإماالحمدللش

يسمعلاحيثمنوتسمعشئتهماوتفعلتشاء

أليس:للحماميفقلتجرخ)5(،وأناخرجتب[78ق]ظ/فبادرت

فاخبرتهشيئا؟سمعتهل:ليفقالأحد؟الحمامفيليسأنهزعمت

الشعر،وينشدناحين،كلفيلنايتراءىجنيذلكإن:فقالكان،بما

نشدني:ونعم:فقالشيء؟شعرهمنعندكهل:فقلت

مهلاالمفرطالمذنبأيها

جهلاالذنبوتكسبتمادىكم

بفعللجليلاتسخطوكمكم

فضلاالصنعيحسنوهوسمج

".لحمامافدحلت"بغداد:تاريخفي(1)

)مط(:هحاشيةعلىنسخةفي)2(

"همسلمابايا"بدلبل"")ب(:وفي،"مسلمابا")ت،ع(:في)3(

يرفع".")ب(:في)4(

فرخ".")مط(:حاشيةعلىنسخةفي)5(
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رهليسمره)1(جفرهتهداكيف

لا)2(أمالعرشعلىمنعنهأراض

المصيمي)3(الحسينبناللهعبدعن":الغيلانيات"فيوروينا

وفدواالذينلجنارأتامرأةهاهنالي*4(:فقيلطرسوسدخلت:قال

علىمستلقيةامرأةفاذافاتيتها،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

وفدواالذينلجنامناحداأرأيت:فقلتأ[،88ققفاها*5(]ب/ظهر

:قالسمحج*6(بناللهعبدحدثنينعم،:قالتع!؟اللهرسولعلى

؟والارضالسمواتيخلقأنقبلربناكانأين،اللهرسوليا:قلت

نور*8(.فيكانأنه)7(فذكر

)ب(:"خوف"ه)1(في

.(1122-02)6/بغدادتاريخفيالخطيبأخرجه)2(

خطا.وهو"لحسنابناللهعبدابنعنالغلانيات،"(:)مطفي)3(

)ب(.منسقط(4)

قفاها"."ظهربدلظهرها"")مط(:في)5(

خطاهوهو"سمح"(:)مطفي)6(

".انهفذكر"بدل"قال"(:)مطفي)7(

مطولا،6()69رقم(1/435)"الغيلانيات"فوائدهفيالشافعيبكرأبوأخرجه)8(

النقاشبكرأبو:طريقهومن(،013)2/الاصابةفيكماالكبيرمعجمهفيوالطبراني

،(2013/)الاصابةفيكماالالقابفيلشيرازي1و(،29)رقمالعجائبفنونفي

مسند=فيالديلميمنصوربوو(،013)2/الاصابةفيكماالافرادفيوالدارقطني
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النمل:قولذكر

فهخوالطيروالاثسىالجنمنجنبى!مليمن>وحشر:تعالىاللهقال

ادخلؤاالمليأيهانملةقال!ألملوادفىأتؤأإذاحتى!يوزعون

منضاح!فتبسم!لشئعرونلاوهموجنودهسليمنتحطمنكملا!شكنض

ضوأندرلدفوعكفىأنعضتالتىنعمترَأسرأنأؤزتجنيرثومالقوِلها

.[171-9]النمل/(ا!لحبعبادكفيبرضتئىضلنىوأصحبثالرضئه

الشعورهذامتر1()فيهمركبأنهالنملعنسبحانهاللهفأخبر

النداء:بينالخطابهذافيجمعتالتي،النملةهذه)2(ولاسيما،والنطق

أربابها،لىإالمساكنواضافةوالامروالتخصيصوالتنبيهوالتعيين

)3(الحيواناتمنغيرهمعلىيدخلونفلامساكنهملىإوالتجائهم

لفظ،وأعذبخطاببأوجزوالاعتذاروالتحذير،4(،)مساكنهم

6(.060)2(1)2/حجرلابنالفردوسزهرفيكماالفردوس

ويسرقها،الاخباريقلب":حبانابنفيهقال،المصيصيلحسينابناللهعبدوفيه

.(264/)المجروحينانظر:.انفرد"إذا،بهالاحتجاجيجوزلا

عنوقال"المتروكينأحد"(:174)8/""اللسانفيحجرابنلحافظاوقال

."تعرفلا":لمرأةا

".فيه"(:)مطوفي،"منهم":()بفي(1)

".هذهأن"(:)تفي(2)

".لحيوانا":()بفي)3(

(.،عت)أ،منسقط"مساكمهملحيواناتامنغيرهمعلىيدخلون"فلا:قوله(4)
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التبسم.علىقولهامنالتعجبالسلامعليهسليمانحمل)1(ولذلك

منباللهاعرفيكونواانالنملمنواخواتهاالنملةبهذهواحرى

:قال"معجمه"في)2(الطبرانيرواهماهذاعلىدلوقد.الجهمية

عليهسليمانانالزهريعنمعمرعنالرزاقعبدعنالدبريحدثنا

احدرافعةقائمةنملةفراى،يستسقونوأصحابههوخرجالسلام

النملةهذهإن،سقيتمفقدارجعوا:لاصحابهفقال)3(،تستسقيفوائمها

لها")4(.فاستجيباستسقت

5(1/372)"العليلءشفا":نظرا،خطأوهو"لكوكذ":(ب)في(1)

]لاتي.بعدماإلىظ()ب،فيالاثرهذاتاخر)2(

خطأ.وهوتستقي"")ت(:في)3(

الدعاءفيوالطبراني(،1294)رقم،59(69)3/مصنفهفيالرزاقعبدأخرجه()4

.(2/2288)تاريخفيعساكروابن(،)679رقم(25321/)

خالد.بنعقيلفوصلهمعمر:خولفوقد

سلمةأبيعنالزهريعنعقيلعنروحبنسلامةعنعزيزبنمحمد:فرواه

مرفوعا.هريرةبياعن

فيالشيخوأبو875(،)رقم331(2/)الاثارمشكلشرحفيالطحاويأخرجه

وابن65(،/21)بغدادتاريخفيلخطيبوا(،421)6رقم(1753)5/العظمة

288(225/)دمشقتاريخفيعساكر

ليس:الرازيحاتمأبوفيهقالروح،بنسلامةمنوالوهمخطأ،هذا:قلت

منكرضعيف:الرازيزرعةأبووقال،"الغفلةمحلعنديمحله،بالقوي

=:قيلوأيضا،ه.الاعتبار.علىيكتبنعم:قال؟حديثهيكتب:لهقيل،لحديثا
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عنالعميزيدعنمسعرحدثنا:قالوكيعحدثنااحمد:الإمامقال

يستسقيالسلامعليهماداودبنسليمانخرج:قالالناجيالصديقأبي

السماءلىإقوائمهااحدرافعةقفاهاعلىمستلقيةنملةعلىفمر،بالناس

فاما،رزقكعنغنىبناليس،خلقكمنخلقإنااللهم)1(:تقولوهي

ارجعوا:للناسالسلامعليهسليمانفقال.تهلكناان)2(واماتسقينا،ان

)4(.)3("غيركمبدعوةسقيتمفقد

)1(

)2(

)3(

)4(

كتبه.منيرويوانماخالد،بنعقيلعمهمنيسمعلمإنه

3(.21/50،360)الكمالتهذيبانظر:

معمرحديثوالمحفوظفأخطا،حفظهمنعقيلكتابمنحدّثلعله:قلت

تي.سيأالزهريعناخرطريقوله،المرسل

)ت(.منسقط

ن".واما"بدلأو""(:)مطفي

خطا.وهو،كذا""الناسخعليهاوكتب"،غيرهم"(:)بفي

.()47رقم(،135)ص/الزهدفيأحمدأخرجه

فيحاتمأبيوابن35(،101،03414)رقممصنفهفيشيبةأبيابنوأخرجه

)689(،(4251)2/الدعاءفيوالطبراني(،621)30رقم2858()9/تفسيره

الثقاتفيحبانوابن(،21)45رقم(1752)5/العظمةفيالشيخوأبو

فينعيموأبو287(،286،)22/دمشقتاريخفيعساكروابن(،414)8/

.(101)3/لحليةا

به.كدامبنمسعرعنطريقمن

الصديقوأبو،لحديثاضعيف:العميزيدالاسناد،ضعيفمرسلحديثوهو

تابعي.:الناجي
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الناجيالصديقبيأحديثمنأيضانيوالطبرا1()الطحاويورواه

ظهرهاعلىمستلقيةبنملةفمر،يستسقيالسلامعليهسليمانخرج:قال

ليس،خلقكمنخلقإنااللهم:تقولوهيالسماء،لىإقوائمهارافعة

:فقالتهلكنا.أنوإماتسقينانفامااللهمغنى،ورزقكسقياكعنبنا

ني.الطبراروايةلفظهذا)2(.غيركمبدعوةسقيتمفقدارجعوا

رافعةرجلهاب[88ق]ب/علىقائمةبنملةهوفإذا:الطحاويولفظ

تهلكنافلا،رزقكعنبناغنىلا،خلقكمنخلقإنااللهم:تقوليديها

)3(.غيركمبدعوةسقيتمفقدارجعوا:لاصحابهسليمانفقال.ادمبنيبذنوب

أبيعن"سننه"فيالدارقطنيالحسنأبوالحافظا[97ق]ظ/5ورو

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرة

رافعةظهرهاعلىمستلقيةبنملةفمر،يستسقيالانبياءمننبيخرج"

سقيتم")4(.فقدارجعوا:لاصحابهفقال،تستسقيالسماءلىإيديها

المهقاتعندلىتعابالتهالمستغيثين":كتابفيكما"الاخبار":كتابفي(1)

اخر.متنزيادةوفيه(،451رقم)(211)ص/الاندلسيبشكواللابن"لحاجاتوا

(.)تمنسقط2()

."بغيركم":بشكوالبن1وعند(،،ع)مطمن"غيركم"بدعوة:قوله)3(

المستدركفيلحاكموا(،)7917(2142/)سننهفيالدارقطنيأخرجه()4

(1/473)5(121).
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انتهتأنهاواحد:غيرذكرهاالتيلمشهورةاالوحشحمرقصةالبابهلاوفي

رفعتالعطشجهدهافلماعنه،فتاخرتحوله1()المناجلفوجدتلتردهالماءلىإ

سبحانهاللهفارسلواحدبصوتسبحانهاللهلىإوجارتالسماء،لى!راسها

سلمةأبيعنالزهريعنحكيمبنتيحتىأممولىعونبنمحمدطريقمن=

شأنأجلمنلكماستجيبفقدارجعوا:اخرهفيقالنهإلابمثلههريرةأبيعن

النملة.هذه

4(،11)7/حبانابنغيروثقهمنعلىأقفلمعونبنمحمد:قلت

الدارقطنيإلايوثقهلمأبوهوكذلك(،154-نيالبرقا)سؤالاتوالدارقطني

فيالبخاريعنهوسكت281(،)7/حبانوابن383(،-نيالبرقا)سؤالات

وقال388(،)6/والتعديللجرحافيحاتمبيأوابن(،61)7/تاريخه

.معروف:حمدأ

مرسلا.الزهريعنيرويأنه:البخاريأشارلكن

مراسيل،لكنهامنهسمعأو،الزهريمنيسمعلمعوناأنعلىيدلأنإماوهذا

اعلم.والله

معمرروايةوالصواب،دونهمنأوعونيضبطهلمخطأ،الإسنادهذاكلوعلى

أعلم.واللهمرسلاالزهريعن

جمع:لمناجلواهتصحيفوهو،"الناحل":()عفيو،"الناس"(:)مطفي(1)

نأوالمراد.بهيرمى:أي،بهفينجلالشجرمنالعودبهيقضبالذيوهو،منجل

.تشربفلملصيدها،الماءفيمطروحاالشجرمنقطعماوجدتلحمرا

.(11/746)اللسان:انظر
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1(.)وانصرفتشربتحتىبالمطرالسماءعليها

:قالوهببناللهعبدعنبإسناده)2(الهرويالاسلامشيخوذكر

منحياءالعجلعبدمنذالسماءلىإرأسهاترفعلمفانهاالبقر؛أكرموا"

".وجلعزالله

هندأبيعنأيوببنيحيىعنوهبابنعنمرفوعارويوقد

البقر؛أكرموا":وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالأنسعن

وجلعزاللهمنحياءالسماءلىاطرفهارفعتما،البهائمسيدةفانها

")3(.العجلعبدمنذ

.مجهولهندابافان،رفعهيثبتولا:قلت

مطولا.()1262رقم(1763)5/العظمةفيالشيخأبواخرجه(1)

عليه.أقفلموالاثر،""الفاروقكتابهفيذكرهلعله2()

محمدبناللهعبدطريقمن2(70)2/الموضوعاتفيلجوزياابنأخرجه)3(

هند[(.أبيعن"بدلحميد"عن"فيهلكنالانصاري

،النسويوهببناللهعبدبهوالمتهم،موضوعحديثهذا:لجوزياابنقال

علىإلاذكرهيحللا،الثقاتعلىالحديثيضعدجالا"كان:حبانابنقال

".قيهالقدجسبيل

نأيعنيولعله.منهوهموهذا:بقولهالموضوعاتتلخيصفيالذهبيوتعقبه

.المعروفالثقةالمصريهووانما،الوضاعليسهذاوهببناللهعبد
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)3(،وغيرهلحيواناعليهافطر)2(التيالله)1(فطرةهذهأنوالمقصود

البقر.وهوالمثلببلادته)5(يضرب)4(الذيلحيواناأبلدحتى

فصل

حكيتمنباقوالالمسالةهذهفيعلينايحتجكيف:يقولقائلاولعل

)6(ذكرتحتىبذلكتقنعلمثمبها،فأجلبتحجة،قولهليسممن،قوله

حتىتقتصرلمثم)7(،لجنباجئتحتىذلكيكفكلمثمالشعراء،أقوال

كله؟ذلكفيلحجةافأين=الوحشوحمربالنملاستشهدت

ورسولهلىتعااللهكلامأنعلمقد)8(:نقولأنالقائلهذاوجواب

والصحابةالسلامعليهمأنبيائهوسائروسلموالهعليهاللهصلى

)ب(:"فطر".)1(في

."الناسفطر":(،ع)بفي(2)

فقط.()بمن)3(

علىكتبفقد)ب(،النسخةفيإلا"التي":النسخباقيوفيمط(،)ظ،فيكذا)4(

".الذي")ب(:ناسخالكلمةهذه

.ببلادتها"":()مطفي(5)

."حكيت"(:)مطفي)6(

".لجناباقوال")مط(:في)7(

"."يقال)مط(:في)8(
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غايةإذ،المسألةهذهفيحجة)1(عندكمليسعنهماللهرضيوالتابعين

عنمعزولةلفظيةوأدلة،سمعيةظواهرتكونأن)2(عندكمأقوالهم

لمفنحن،بالتكذيبيقابلوآحادهابالتأويل،يدفعمتواترها)3(،اليقين

لامور:كتبناهوانما،حكيناهبماأ[98ق]ب/عليكمنحتج

جاهل.بهاهومنالحالىويعلمالوجود،فيمابعضيعلمأنمنها:

اللهصلىورسولهسبحانهباللهأولىالاثباتأهلأنيعلمأنومنها:

العلمأهلوطبقاتالاسلامئمةووالتابعينوالصحابةوسلموآلهعليه

)4(.المعطلةالجهميةمنلدين=1و

المسلمين؟طوائفمنخالفلمن:النافيالجهمينعرفأنومنها:

وعرضبالتكفير؟)5(أسجلمنوعلى؟والتمثيلبالتشبيهشهدمنوعلى

؟)6(.الائمةمنمزقمن

البدعوعساكروأمراءها،والسنةالاسلامعساكرنعرفأنومنها:

".عندكمحجةليس"(:)مطفيووقعخطا،وهو،"عندهم")ب(:في(1)

"."عندكم(:مط،،عت)أ،منسقطوقدخطا،وهو"،"ععدهم(:)بفي(2)

"."الثقة(:)مطفي)3(

لمعطلة".1و"الجهمية)مط(:في)4(

منقوطة.غيرت(،ب)ا،وفيتحريفوهو،"استحل")مط(:في)5(

"،الامةمنيفترق"وعرض(:)مطوقي،"الأمةمنمزقعنوعرض")ع(:في)6(

(.ظ،)بمنوالمثبت"،الامة"ت(:)1،وفي
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!ليقلك،أمرهمنبصيرةعلىالفسينإحدىلىإالمقاتلليتحيز،والتجهم

عليم<لسميعادتهرإتبئنةعنحىمنربحىبينؤعنهلثمن

.[42الانفال/1

الغوائل،وبغى،بالعداوةبارزقدلمن:النافيالجهمينعرفأنومنها:

ومخانيثالمعتزلةأفراخأفيظن؟القتالونصب،لحرباناروأسعر

نصبهعلماوشكسوالى،تعااللهرفعهلواءيضعواأناليونانومقلدوالجهمية

(1شادها)راسياتجبا،ويقلقلوا،ورفعهاللهشادهبناءويهدموالى،تعاالله

(2)هيهات!هيهاتوأعلاها؟أنارهانيراتكواكبويظمسواوأرساها،

سه-شروأما>ولبئممرر!يعقلونكانوالوأنفسهممنتهم)3(بئسما

اللهلؤرلطفوايرلدون>[،201]البقرة/(يعلمو%كالؤلؤأ!سهم

ودين-باقدئرسولهأرسللذيهوآ!ابمؤوبئولو!رهنوررمتئموالئهلافئههم

9[.8،]الصف/(لمثتركونولوكرهالذيئكله-على-لظهرهالحق

نبذةهذه)4(ولكن،دليلبألفالمسألةهذهعلىلاتيناشئناولو

)ت(.من)1(سقط

."تهيها":تكرر(مط)في(2)

".أنفسهملهمسولت"(:)بفي)3(

(.)تمنسقط()4
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فهواللههداهومن،قليلله)2(يقاللاقليلهكثير،منجدا)1(يسيرة

)3(.سبيلمنلهفمااللهيضللومن،المهتدي

!!!

)ظ(.من)1(سقط

)ع(.من)2(سقط

لجيوشااجتماع:وهي،توفيقهوحسناللهبحمدالرسالةتمت")أ(:فيجاء)3(

".عنهاللهرضيالجوزيةالقيملابنالاسلامية

المعطلةحربعلىالاسلاملحيوشااجتماعآخرهذا"(:)بفيوجاء

الهوعلىالنبيين،خاتمعلىدثهوصلىالعالمينربددهلحمد1و.لجهميةوا

العليباللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعمدله1وحسبنا،جمعينأوصحبه

العظيم.

يدعلىهـ،983سنةالاخرةجمادىعشرثامنالاثنينيومتعليقهمنالفراغوافق

زريقبناللهعبدبنبكرأبيبنمحمد:اللهرضوانلىاحوجهمواللهعبادأفقر

لمنة.1والحمدودته.المقدسيلحنبليا
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العامةالفهارس

اللفظية.الفهارس+1

العلمية.الفهارس+2





اللفظيةالفهارسأولا:

القرانية.الاياتفهرس-

لموفوعة.االأحاديثفهرس-

والتابعين.الصحابةعنالاثارفهرس-

.والأعلامالرجالفهرس-

.والبدعلمذاهبواوالفرقالطوائففهرس-

الشعرية.الأبياتفهرس-

الجيوشاجتماعفيالواردةالكتباسماءفهرس-

لإسلاميةا



يرسء

ءص-
ء



القرانيةالاياتفهرس-1

الصفحةلاياتا

*البقرةسورة*

24(61()لآيةا...بالهدىآدضحب!اشترواألذينأؤدبهك>

0،4،42،6346(()17...الايةبنورهملئه>ذهب

9304،(18،()17الاية055ناراأشتوقدالذىكمثلمثلهم>

64()91(...الايةورغا!ظلختفيهالشماءمنأؤكبد>

78()21(...الايةرلبهمعبدوألتاسيايها>

278(2()الاية...فزشتاالأرضلكماجعلألذي>

366(22<)دعلموتوأنتخأنداداللهفلاتخعلوا>

09()92(.الاية31155رضفيمالكمظفألذىهو>

71،3673(<).الاية."يفعلوتكادوومافذمجوها...>

225(201()لايةا...أنفسهمبه-شروماولثممرر005>

95(441().الاية..ربهممنالحقأتهليعلمونلكتفآأونواالبذيندرإن>

04<)153(ءالمنبرينلله>...إن

25(61!)6الاية055اثبعو(الذلىمنأتبموأالبدينتبراذ>

23(1<)67.الاية..عينهنمحسرتاغملهماللهيريهصلك!ذ

"2542(01().الاية..الغماممنظللفىاللهيآتيهمأنلايخظرونهل>

464)حاشية(

2113(<)94ا!برينء.واللههه>

502215،216،268،605،()255(...الايةاقـمو!والأرض>وسعؤسيه

34"2761(5()الاية...النورإليالظلئتمنيخرجهمامنوأ5الذجمتوكلله)

275154(()الاية.الذهـ50يقومكمالاإيقومونلاألربرأياكلونالذيى>
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لصفحةاياتلاا

*عمراناالسورة*

2424"12<)7(الع!فيوالزسخوناللهلاتاويلا،ينلموما>

383(2،0<)8نفسه-أفهويحذركم>

09،502،227،275503،<)55(متوقيف>إني

6485(<)وبننكلبننناأسوكدقىإلىتعالوالكتابيااهل>قل

85<)65(إنزهيمفىتحاصتلمالحهتابيهأهل>

785(0<)أدلهثابتتكؤونلمالكناب!ئأقل>

01(01<)6وجوٌولتئتوذوجوٌتتيضيوم>

85(1<)13أئهيرالكتابأفلمنسواصلئسو>

85(411<)لأخروانيؤميأللهيومنوت>

163(41()4ألرسلقتلهمنظتقذرسولمحماوما>

06-95"58(1<)99يؤمنلمنالحنباهلمننو>

*النساءسورة*

4262(<)0لفخعقهاحسنةتكن>و

218(<)48به-يمثمركأنيغفرلااللهإن>

703<)56(بدلانفم!ودهمجمت>!ا

(<)96علئهماللهأنعمالذينمعفاولائكوالزسولاللهيطع>ومن

471<)78(لتهمنعند>قل؟

174<)97(فنألتهحسنؤمنآصابكئآ>

113(1<)80اتموذمنلايرضىمايبتتونإدمعهغ>وهو

284(221<)قيلااللهمنأضدقومن>

357!<)134(سميعابصيرالله>وكان

803(41<)5النارمنالاشفللدزكفيالمئفقينان>
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لصفحةاياتلاا

03024"25"0960"(<)158لةاطهرفعهبل>

366(()164تليماموسىاللهكلم>

3344"356"65(661<)يشهدونوآلملمكة-يعلمه-أنزله>

*لمائدةاسورة*

3"5<)3(دينكئملكمكملت>اتيوم

34(<)16الشنمسبلرضونصأتبعمفأللهبهيهدى>

941<)26(الارض!فى>يتيهون

654(4<)اللةطفاهاللخرتناراأوقدوا!طمآ

46"457"332442"592"2"42<)64(يشآةينفئيهفمتسوطتانيداه>بل

0894(<)ننسهملهرقدمتما>لبئس

99(11-118<)6عبادكفإنهمتعذتجهم!إن......انذوفيللناسقلتأنت5>

*لأنعام1سورة*

703316"403"021"<)3(سزكميعلملأزض!وفيلسمؤتفيوهوالله>

454"184"682(<)18حعبادفوقالقاهروهو>

036(!)91لناقلشنهدشئ:اكبرأئ>قل

357<)65(عذائاعليهغشعثعأنالقادرهوقل>

357<)73(يالحقوالأرضالموتالذهـظفوهو>

8266(<)لمحذلصيفبسوآإببمممولمءامنو(لذين>

613(01<)3الآبفخرندر!هلأ>

358(011<)تصرهموأئدتهمونقلث>

1175"د5-<)122(ببضشىدؤرملهوجعلنامتتافاخيينه>أومنكان

43،44(<)153مسقماهذاصزطى>وأن

*الأعرافسورة*

083"174(<)17يذهبينمنلأنبنممم>
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ياتلاا

(04<)ألمببماأنوابلهمتفتحلا>

(5<)4العلمينربأللهتباركلأضوالخلقلا>ألا

(45<)أتامستةفيوالأرضالخمموتخلقالزىاللهرئبهم>إت

<)56(لمخسنينمنقرديباللهرحمت>إن

(1<)43دئحاجعلا-للجبلرئم!تجلىفلما>

(<)178أئمهتدىنهواللهتهدمن>

*الانفالسورة*

(43<)المئقونإلا-أولآوإنحأولآءكانوأوما>

(42<)بئةتهلفمنليفلر>

التوبة*سورة*

<)2(الازضقفي>فسيحوأ

(04<)لصنحبه-يقولإدالغارفهماإداثنيزلأثاث

<)96(قؤهمنكمأشد!انوأقبلكممن>كالذب

(<)912العظيوتعرشرب>وهو

يونس*سورة*

الئ!مو!)3(خلقاثذيالثهرئكلان>

(2<)6وزلادير"آلحسنئأحسنوللذين>

(<)58يجمعونمضاختنهوفليفرحوافبدلكوبرئهته-اللهبقضلقل>

*هودسورة*

<)7(الماعلى-عرشهوكان>

(44<)الجودىعلىواسنوت>

532

الصفحة

345

،392363

،09،275

،7920،03

103

361

502،792

444

57
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602،228،941

04-41،311

)الحاشية(92

355

09،275

217

9

،355036

802،468



الصفحةتيالأا

يوسف*سورة*

162)38(<لناسعلتناوعلىأللهففحلمن>ذلث

الرعد*سورة*

275(<)2كلالعرش!أشنوى>ثنم

502(<)9ا!عالالجيرلشنهدةوع!الغئب>

إبراهيما*سورة*

(<)28أتبواردارقومهموأصلواللهكفرالعمتبدلواالذينإلىترالم>

النحل*سورة*

77(2!)أترهمنبالرخألملبهكةيتزق>

444<)17(لاينلىيخلقكمنأفمن>

2444(0<)ثحلقوتوهمسثثايخلقون>لا

343<)26(لقواعدتنجيئهرلله>فاني

443(04<)في!نلهبهننقولأنأردنهاذالشىءفولنا>إتما

3074"0"992"127"22"502"09(05<)ثؤقهزتنزبهم!نادؤن>

04،164(<)128ئخسنونهمواتذيناتقوأالذينءاللهإن>

*سراءلإ1سورة*

31451(()خطاكبيرانيانقئلهرإن>

914"502(24<)سبيلأالضكطذىإكلاتحغوأإصا>

86<)72(سبيلاوأضحلأغمئالأخرةفىقهو-أعمئفذفىومنكان>

392<)97(تحمودمقاصمارئكيتعثلثأنعمنع>

553(011<)الرحمقأذعوأوأللهآذعواقل>

الكهف*سورة*

923<)5(أفوههممنتخرج!لمة!برت

217(<)17المقتدفهوأللهجمهد>من
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لصفحةاياتلاا

94<)45(نزلئهالدياكملىالحيؤةمثلالمواضرب>

2،387(401-301<)اكلالاخ!رقبانبئبمهلقل>

363(01<)9رثخلكلتمداداالبخرلوكان>!ل

مريم*سورة*

393(25<)نجئاوقرنجة>

393(5<)9الطبهؤ!واثبعوأالضلوةأضاعوضلف!نجد!منمحلف>

86<)76(هد!طاهتدؤأالذلىاللهويزلد>

طه*سورة*

943(1)<طه>

19(4،5<)العلىوألمحوتالارضظقفتنتنزللا>

"2902"270"250"10"991"891"188<)5(اشتوئنعرشعلى>الرحمن

،225،227،228،2384،25،268،027

،275،283،288،9285،0380،3،332

،9330،341.34،3489،34،352،937

،384304،604،804،904،014،114،

174،184،442،425،424،524،544،

457،584،954،046،465،047،505

428<)6(الارضفىوماالسمواتفىما-له!>استوئ

935144،464،<)93(جعينىعلى>ولنقحنع

1،31461وأرهـ<)46(اشتمحمع!ما>إننى

60،2،228،282941<)71(النحلجذخفى>ولاصلبنيهم

*الأنبياءسورة*

262<)23(يخنلونوهميفعلضالشللا>

893<)87(أنتإلاالهلاأنالطلمتفيفنادئ>
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الصفحةياتلاا

الحج*سورة*

003<)7(فيهالينبلاءاتيه!الساعةوأن>

*لمؤمنوناسورة*

802<)28(لفلكعلىمعكومننتاشتويت>ف!ذا

*النورسورة*

458"23"3518(<)نور،ملؤآلازترنورالسمتواتلله>

82<)93(ماالظمانئحسممبهدقيعة!م!الم

27،2834،37،<)04(موج-فويهمنيئييغشطلخزيحرفى>أؤكاللمتمخ

*الفرقانسورة*

366(2<)لقديرفقلأرهشئصكلوخلق>

3287،(،لحاشية)ا31()23(هبا،!راعملإنجغلنتمنماعملوإكوقدقنا>

لحاشية()ا

19(<)58!مدهحومممحيموتلاالذىالحىعلىوتوئحل>

"275803"225"<)95(له-خبيزفسسلالرحمنائعرشنكلاستوئ>ثم

1،32،385604،

704،462،465،467

إنمعىربىسيقدين<)62(41"312

النمل*سورة*

415(1-18<)7وافيدنسالجنمن-جنودهلسلئمنوحمثر>

415(1<)9فؤِلهامنضحاحكلفتبسئم>

[لقصص*سورة*

702،074(41<)وآنمتوئوأشدهبلغولتا>

463<)88(وتجهههالذإلاشئء>كل

*[لعنكبوتسورة*

653(24<)حيم!ائعريزوهو>
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لصفحةاتيالاا

*لقمانسورة!

(<)9الحمالنزلزوهو>

063<)27(شجزةمنالاؤننفىأنماولؤ>

3353(4<)الساعةعلم-عندهأللهإن>

*السجدةسورة*

502،722.572،664(4<)لغرساعلىاستوئثر>

8819"-6(<)4ايا:ستةفىبينهماوماوالأرضالسمؤتظقالذيالله>

238"227"2"0950"<)5(لةثؤتيتيالارضىلىالنمامنيدئرالاشر>

0،03،425605

218(11<)بكموصالذياتموتمكبؤفبهمقل>

*الأحزابسورة*

25<)66(لتارفىوصههمتقلبيوم>

سبا*سورة*

39364"<)23(زعندهالثمقعةئمعولا>

فاطر*سورة*

444"434<)3(اللهغترخلقمقهل>

36"030"9925"272"225"2"9850"(01<)الطيبالكلويقحعد>إفي

184،425،524،046،074

356(<)11لابعقمهحءولاتضعأنثىمنتحمل>وما

57(<)91وانجصيرلاصكمى>ومايستوى

163(14<)دزولأأنوالأرضالسمؤتيمسثالدهإن>

ير*سورة*

793)58(<زحيصزتمنقولاسنم>

2363"15)82(<لمجكوتلهبهنيقولأنشثاأرادإذاأفرهؤ>إنمما
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الصفحةياتلاا

*الصافاتسورة*

444()69<تعملونوماخلقكؤوالله>

362(117)<المرسلدلعبادناسبقثامنناولقذ>

356(018)<يصفونكاآلعؤصرتربكسئحن>

*صسورة*

25(06-)57<وضتاقحميمفلبذوقوههذا>

35.-65253(1)<هذلناقذممن>بتنا

464"584"574"935424"2"51<)75(بيديخلقت>لما

[لزمر*سورة*

2-17218()37(مضلمنله-!اللهيفدومن>

262(81<)اللههدلهمالذينؤلسك>

18()47(تحتسبونيكونولثممااللهئنلهمولدا>

218"91)65(<علكليختإنالثركت>لبن

332"452"242"512)67(<البئمةتؤممبضته-جميعاماالأزض>

413)96(<رتهابنورألارض!لثرقتو>

7453(5)<آلعزبلحولمنحاقبنآلملستبةوترى>

غافر*سورة*

39(21)<الكبيرألعكلئهفالحكم>

77502،(51)<العرشذوألذربختر!يع>

272249425"923""012"3729()36،<صزحالىاتنيهمنفرغؤنوقال>

142272")36(<الاسببأتلغلععصزحالىبن>يهمن

(48،)47<اانارفىيتاجونهـإذ>

38()52<اللتبولهممعذرتهخللملاينقبعيؤم>
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لصفحة[ياتلاا

)حاشية(92(5<)6بنلغيههمما!ئنإلاصدورهمفىإن>

015()57<الناسحاقمنأتحبروالأرنرالسنواتلخام>

78(65-16()متصراوالنهارفيهلمتكنوأالترلكمجعلاتذيلله>

فصلت*سورة*

381(11-)9<يومئنفىلازضظقبالذيلتكفروناينكمقل>

50،2،902،492،385387،804)11(<ظنوهيالمم!%اتشوي+اليتم>

443(51<)قؤةمنهمأشدهوحاقهمالذيالله(نيروااولز>

()17<العمئفاشتحئوفهدتنهمثمودوأما>

367)22(<كعكليشرعليكمأنتشتترون>وماكنتص

803)92(<الذئناارناربئآكفروأيناوقال>

602)38(<لهيسبحونرفينحدفالذين>

29(24)<حميدحكيصمنتنزيل>

76)46(<لئعبجدبظفمرفي>وما

*السمرىسورة*

62)4(<العظيمالعك>وهو

792383"<)5(فزقهنمنيتفظرتالتمننكاد>

"26267"21"244"42(11)<اتجصيزالسميعوهوشئ>ليسكمثلهء

،3161،32،347،357

،372047

41،51،67(25<)أمرناتنررحاإليكأؤحيناكدلك>

*الزخرفسورة*

702)13(<قذكرو(ثمظهورعكلتستو->

3990،20،21،254461،<)84(إلهمرالأرضوفيإلةلسمإفيألذى>وهو

الجاثية*سورة*
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ياتلاا

(2)<ألحكيمالمريزللهمنالكتضتترلل>

*لأحقاف1سورة*

(03)<مولىبعدمنانزل!ئبالسغناإنابقومناقالوا>

محمد*سورة*
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()25<مومعتوفساٌمومنونرجاثه>ولولا

*قسورة*
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)03(<مزليرمن>ما

)38((بنتهماوماوالآرضالسنخلفما%ولقد>
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225)8(<ابمؤونكرهولولؤرر-مغواللهبالؤههخأللهنورلظفويرلدون>
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لجمعة*اسورة*
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لصفحةاياتلاا

94()5<حملوأالذينمثل>

*المنابدسووة*

356)8(<ءولرسولهالعزة>ولته

[لطلاق*وو*

703)12(<قديرشئلمفىصاللهان>لتعلمو

لملك*اسورة*
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541

452
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ياتلآا

(1)9<الباعلةيكؤنون؟دويدعواللهعدتام،لمأنهو>

(2)6(احداغئيهءفىيماهرفلاائضمبعلم>

القيامة*سورة*

23(-2)2<ركاناظرء!إلىناضربروصءيومذص>

*لانساناسورة*

)23-27(<تنزللاانالقزعلكنزلنانخنفا>

النبا*سورة*

>جزآءوفاقا<)26(

الصفحة

35

356

216،036

71

67

*النازعاتسورة*

)27(<لنهالمحاءمشدخفقا>.أنغ
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المطففين*سورة*

(1)5<ئمحوبونيومممنزثهمعنإنهغص>

*الطارقسورة*

()9<الشرابرئلىئوم>

381

381

218

39

445

83

الأعلى*سورة*

29،02،682،992(1)<ا!علىارنكأسم>سغ

[لغاضية*سورة*
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ياتلاا

)22(<صفاصفاوالملكرنكوجا>

*[لكافرونسورة*

(1)<لقرونيايهاقل>

*الاخلاصسورة*

(4-1)<حدهواللهقل>

*الناسسورة*

-6(4)<الخناسلوشواسشزمن>
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الصفحة

215232،448،458)حاشية(،

،8485

85،047،415

034،451





لموفوعةاالأحاديثفهرس-2

بيالصحالحديثا

جابرلكمأخعلىفصلوااخرجوا

هريرةأبوجبريلدعاعبدااللهأحبإذا

هريرةأبوجبريلنادىعبدااللهأحبإذا

!ابرفغسلنيمتأناإذا

أنسالخلائقاللهجمعإذا

فأمسكوابيأصحاذكرإذا

هريرةأبوبأجنحتهالملائكةاضربتالسماءفيالامراللهقضىإذا

جابرالاممجمعتالقيامةيومكانإذا

صعصعةبنمالكالتخفيففاسألهربكلىإارجع

عازببنالبراءالقبرعذابمنبالتهاستعيذوا

عباسابنبعضاوأخطأتبعضا،أصبت

لحكمابنمعاويةمؤمنةفانهاأعتقها

اعتقها

الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

تضلنيأنالكريموجهكبنورعوذ

بوجهكأعوذ

تميمبنيياالبشرىاقبلوا

البهائمسيدةفإنهاالبقرأكرموا

اشهداللهم

والارضالسماواتنورأنتلحمدالكاللهم

السماءقيمنمينوأناتامنونيالا

لجنةالجنةاأهلأسكنإذااللهإن

ساجدوهوربهمنيكونمااقربإن

545

هريرةبوا

جعفربنعبدالله

جابر

حصينبنعمران

انس

عباسابن

الخدريسعيدأبو

طالبابيبنعلي

الخطاببنعمر

الصفحة

61

401،365

128

132

222

155

99

89

،501،191

،922،272

276

901،225

91

91

935

125

951

98

357

936

158



[لحديث

ظلمةفيخلقهخلقاللهإن

ثلاثةإلىليضحكاللهإن

بكرأبويخطأأنالسماءفيليكرهاللهإن

السلامهولىتعااللهإن

عراةحفاةيبعثكماللهإن

بيمينةوياخذها،الصدقةيقبلاللهإن

لجنةالاهليقولادلهإن

أصبععلىالسماواتيمسكاللهإن

ينامأنلهينبغيولايناملااللهإن

الدنياالسماءلىإينزلعزوجلاللهإن

سنةسبعينبينهما....مابعدإن

قريبسميعتدعونهالذيإن

كريمحييربكمإن

بأعورليسربكمإن

لهبردينلبسقبلكمكانممنرجلاإن

أبرحلاربياوعزتك:قالالشيطانإن

القيامةيومالحشفيأكلهذاصاحبإن

الدنياحاجاتمنحاجةعلىليشرفالعبدإن

الدنياعنانقطاعفيكانإذاالمؤمنالعبدإن

مجالسيتبعونقضلاسيارةملائكةللهإن

مسيرةسماءلىإسماءبينماإن

الملائكةتحضرهالميتإن

لجنةافيالعلماءلىإليحتاجونلجنةاأهلإن

بفضلفيهانزلوادخلوهاإذالجنةاأهلإن

بأعور.ليسربكموانأعور،إنه

اكتب:لهقال،القلماللهخلقماأول

أعظم؟الذنبأي

546

بيالصحا

عمروبنعبدالله

جبلبنمعاذ

مسعودابن

جابر

هريرةأبو

الخدريسعيدأبو

موسىأبو

هريرةأبو

لعباسا

الفارسيسلمان

عمروابنأنس

سليمبنجابر

الخدريسعيدأبو

مالكبنعوف

عباسابن

عازببنالبراء

هريرةابو

هريرةأبو

برجا

هريرةأبو

مسعودابن

الصفحة

12-13

373

153

356

801

037

151،158

361،368

21،89

131،044

601

357

117

935،463

،124132،157

177

07

155

122

928

913

147

244

388

366



لحديثا

فإنهااعتقها:قالالسماء.فيقالت؟اللهأين

الله؟اين

والارضالسماواتيخلقانقبلربناكانأين

لطبجلاالمتحابونأين

لجباراونسيواعتدىتجبرعبدالعبدبئس

نورلهمسطعإذنعيمهمفيالجنةأهلبينا

الزمانآخرفيالبدعتكون

القيامةيوماللهيكلمهملاثلاثة

العرشعلىاستوىثم

ربه!لهميتجلىثم

سوداءنكتةفيهامرآةكفهوفيجبريلجاء

قدمهفيهاالعزةربيضعحتى

اللهفيهاالتيالسماءلىإبهاينتهيحتى

النورحجابه

يستسقيالانبياءمننبيخرج

قرنيأمتيخير

عنهالاناسيغفلشهرذاك

نورارايت

الرحمنيرحمهمالراحمون

السماءفيالذي]دلهربنا

اللهسبحان

وجهكأرنا:فيقولون،سلوني

عبدايلتمساننزلاملكينمنعجبت

الراشدينلخلفاءاوسنةبسنتيعليكم

547

بيالصحا

هريرةبوأ

العقيليرزينأبو

هريرةبوأ

عميسبنتأسماء

جابر

جبلبنمعاذ

هريرةأبو

عباسابن

أنس

أنس

أنس

عازببنالبراء

الغفاريذرأبو

هريرةأبو

زيدبنأسامة

رذأبو

عمروبنعبدالله

ماعمبنجبير

حذيفة

عباسابن

الصفحة

،191،212

،923،928

003

،901024،347

،234،923

373

112

161،373

274

161

913

136

،243592،368

345

22

518

157

21،23

288

345

914

912



لحديثا

صلاةخمسينإليعهد

سريرهأوكرسيهعلىفأجدهعزوجلبيرتيفا

عرشهعلىوهولىوتعاتباركربيعلىفادخل

السماءلىإصعدواتفرقوافإذا

ربيعلىفاستاذن

لجنةاأهللماتفرحاماتأحداأنفلو

الدنياالسماءلىإبهاينتهيحتىبروحهفيصعد

ساقهعنفيكشف

بصوتفينادي

بصوتيهمفيناد

ويتبعونهبهمفينطلق

الشلائقمقاديراللهقدر

رشديألهمنياللهم:قل

العرشعلىعزوجلاللهكان

عياناالناسيأتيالموتملككان

نورفيكان

نفسهعلىكتايهفيكتب

تعبد؟لهاإكم

كثيرالرجالمنكمل

تعبدكانتماأمةكللتتبع

أرقعةسبعةفوقمناللهبحكمفيهمحكمتلقد

الاقلامصريفسمعتلقد

يضحكوهواللهلقي

القرانلقارئأذناأشدلله

عبدهبتوبةافرحلله

طيبةبرائحةمررتبيسريلما

النارفيإبراهيملقيلما

548

بيالصحا

انس

عباسابن

انس

هريرةأبو

أنس

هريرةأبو

عازببنالبراء

جابر

الخدريسعيدأبو

أنيسبنعبدالله

جابر

عمروبنعبدالله

حصينبنعمران

حصينبنعمران

هريرةابو

سمحجبنعبدالله

هريرةأبو

حصينبنعمران

موسىابو

جابر

وأبوعباسابن

الانصاريحبة

عبيدبنفضالة

انس

عباسابن

هريرةأبو

الصفحة

912

911

123

012

153

345

65

364

364

65

938

113

125

513

79

113،346

5-6

65

201

225

243،592

258

288

143

146



بيالصحالحديث[

النعمانبنقتادةعرشهعلىاستوىخلقهمناللهفرغلما

هريرةأبوالخلقاللهقضىلما

هريرةابواللهعلىلهبطبحبلأحدكملىأدلو

الخدريسعيدأبوخلقبيانطلقبيأسريليلة

عمربنعبداللهاقوامعنتبلغنيأقوالبالما

سماءإلىسماءكلبينما

العباسالسحاب:قالوا؟هذهتسمونما

الرحمنأصابعمناصبعينبينوهوإلاقلبمنما

ربهسيكلمهإلاأحدمنمنكمما

نورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطون

الدرداءأبولهأخشتكاهأوشيئامنكماشتكىمن

طيبكسبمنتمرةبعدلتصدقمن

عامربنعقبةوضوءهفاحسنتوضامن

معاذبنسعدارقعةسبعةفوقمن

جابرالناسفوقتلعلىالقيامةيومنحننجيء

إسحاقبنمحمد؟(.اللهرسولانتسالهاللذي.نعم

معضلا

رذابواراهانىنور

مسعودابناللهسبيلهذا

ليأباولاللجنةهذه

العباسوالارضالسماءبينمابعدتدرونهل

له؟فاستجيبداعمنهل

فاعطيه؟سأئلمنهل

النارفيوهؤلاء،للجنةهؤلاء

هريرةأبوالعرشفوقعندهمكتوبهو

الكريموجههلىإالنظرهو

شعرهأنشدهلمالحسانقوله-ناو

نبيالحقبابعثكوالذي

954

[لصفحة

127

926

936-037

132-133

601،237

244،592

365

368-936

801-901

911

911

201

64-65

012-121

21

256

601-701

942

،227464-465

427

79

217

473

125



بيالصحالحديثا

هريرةأبوامرأتهيدعورجلمنمابيدهنفسيوالذي

أمتيمنلجنةايدخلأنربيوعدني

العرشفوقوالله،ذلكفوقوالعرش

و]رتفاعيليوجلاوعزتي

عليعرشيفوقوارتفاعيليوجلاوعزتي

العرشذلكوفوق

يمينيديهوكلتا

هريرةأبوالعرشعلىعندهوضعوهو

مطعمبنجبير؟تقولماأتدريويحك

أنسلجنةابابآتيحتىأيديهمبينفامشيياتوني

عمرابنبيديهرضهوسماواتهلجبارايأخذ

حصينبنعمرانلهاإاليومتعبدكم،حصينيا

هريرةأبوالليلفيملائكةفيكميتعاقبون

موسىأبوواحدصعيدفيالقيامةيومالامماللهيجمع

هريرةأبوواحدصعيدفيالقيامةيومالناساللهيجمع

عليجمعةكلفيلىوتعاتباركالربلجنةاأهليزور

ربكيعجب

هريرةأبولملكاانا:اللهيقول

مزيدمنهل:وتقولالنار،فييلقى

الصامتبنعبادةالدنياالسماءلىإليلةكلاللهينزل

الدنياسماءلىإليلةكلربنايتزل

الدنياالسماءلىإليلةكلربناينزل

أصحابيفينيتؤذولا

أصحابىتسبوالا

عمربنعبداللهالوجهتقمحوالا

شعبةبنالمغيرةاللهمنأغيرشخصلا

عمربنعبداللهالقلوبومقلبلا

055

الصفحة

114

501

114

402،226

-222

373

178

121

928

263

79

601-

013

368

113

134

288

356

427

124

288

227-

222

حاشية

257

935

358



والتابعينالصحابةعنالاثارفهرس3-

ويهرالأثرا

الاحباركعبسماواتسبعخلقاللهإنأخبرك-

عبدالعزيزبنعمر...اللهأقبلوالنارلجنةاأهلمناللهفرغإذا-

مسعودابن...منيرحمكالارضفيمنارحم-

المفسرينمنجماعة)استوى(قولهتفسيرفي.ارتفع-

عباسابن)استوى(قولهتفسيراستقر.-

العاليةأبوارتفع:السماءلىإاستوى-

مجاهدلعرش1على:استوى-

عباسابن...يخلوفلا،برتتهجميععلى-استولى

مجاهدالمسلمينعلىلهمإقبا:لهمالنارإضاءة-

وهبابن...رأسهاترفعلمفانهاالبقر،أكرموا-

عباسابن...خلقفإنهبناها(السماء)أمقولهأما-

مسعودابن...عليهيخفىلاالعرشفوقوعلاجل-الله

السلامعليهداودالسماءعامريارأسيرفعتإليك-

لغنى1ذوأنا:إبراهيملىإاوصىاللهإن-

الضحاكفتنشقالقيامةيومالسماءيأمراللهإن-

عباسابنعليهفاستوىخلقماأولالعرشخلقاللهإن-

عباسبنومسعودابن...ولمالماءعلىعرشهعلىكاناللهإن-

مسعودابنأطيطالهإنحتىالعرشملأاللهإن-

مجاهدحجابالسبعينالملائكةوبينالعرشبينإن-

مسعودابنليلولانهارعندهليسربكمإن-

الزهري...يستسقونوأصحابههوخرجسليمانإن-

مسعودابن...التجارةمنبالامرليهمالعبدإن-

رواحةبنعبداللهامرأةالقرآنفاقرأصادقاكنتإن-

عبدالعزيزبنعمروفرائضحدوداللايمانإن-

البصريلحسناومهابةحلاوةرزقلمؤمناإن-

551

الصفحة

183

693-793

193

204-304

937

،355393

،355393

902

67

951

381

212-213

59-69

134

384

387

193

235

171،387

916،193

167

6



لأثرا

سجدعرشهعلىالرباستوىلفاملكاإن

...منشيءعليهيخفىلاالعرشفوقإنه

الارضلىإادماللهأهبط

)استوى(قولهتفسيرفيصعد.اي

...فان...إلهكممحمدكانإنالناسأيها

معهم(هو)إلاقولهفي.بعلمه

...والاخر(الاول)هوقولهفيبلغنا

...دعائهفييقولكانداودأنبلغني

...نفسهفيفقالالجنةفيرجلبينا

الجنةفيمثلهعلىمستلقرجلبينما

...سبعونالعرشوبينالسابعةالسماءبين

بختنصرلىإالملائكةمنملكااللهبعث

السنةاهلوجوهتبيض

باللهتتشقق

...فيتفكرواولاشيءكلفيتفكروا

...لجمعةايومالعرشعلىاستوىثم

الصديقبنتالصديقةحدثتني

...السلامعليهماداودبنسليمانخرج

...بنملةفمريستسقيسليمانخرج

حكيمبنتخولةهذهتعرفهاأمادعها

تعلمجاهلاكانفان،الرجلدعوا

...ليإادعو:للملائكةقالاللهنلناذكر

...مناللهوزوجعي،اهاليكنزوجكن

عرشهفوقمنالرحمنزوجنيك

...والحيتانالحصىتسبيحيونسسمع

...بعدهمنالأمروولاةع!اللهرسولسن

حقاللهوعدبانشهدت

552

و"لهرا

رافعبنيحتى

مسعودابن

عباسابن

عباسابن

الصديقبكرأبو

مقاتل

مقاتل

القفيعباس

عكرمة

عكرمة

مجاهد

إسحاقابن

عباسابن

السدي

عباسابن

قتادة

مسروق

الناجيالصديقابو

الناجيالصديقأبو

الخطاببنعمر

الاحباركعب

ليالبكانوف

المؤمنينأمزينب

لمؤمنيناأمزينب

لحسنا

عبدالعزيزبنعمر

رواحةبنعبدالله

الصفحة

604

237

39-49

904

163

185

185

604

493-593

181

393

604

383

173

493

018،993

516

517

167

،183993

،501،177

355

177

793-893

223

168



لأثرا

العرشفوقواللهالماء،على-العرش

وجوههمعلىيسجدونمعهومنهوفاذا-

عباديفوقاللهأنا:التوراةفي-

عباديفوقأنا:لىتعااللهقال-

...حلقيخلقتلما:عزوجلاللهقال-

عباديفوقاللهأنا:التوراةفياللهقال-

...الذينأهلكمنربيا:موسىقال-

...العرش)علىقولهتفسيرفيقعد.:قال-

...معيادخل:ليوسفالعزيزامرأةقالت-

...كثيرةنيإ:ليوسفالعزيزامرأةقالت-

...ملوكمنملكزمنفيالناس-قحط

السماءفيأنتربيا:إسرائيلبنوقالت-

أرضهفياللهآنيةالقلوب-

...منالصلاةيطيلالسلامعليهداود-كان

...علىتفتخرعنهااللهرضيزينهب-كانت

الدهرخيبةيا:الرجلقوليكرهون-كانوا

اللهأنفيرغم:الرجلقوليكرهونكانوا-

اللهأنفيرغم:الرجلقوليكرهونكانوا-

ه..حيثو]دله:الرجلقوليكرهون-كانوا

...والارضلسماوات1ما:يقولون-كانوا

لمجه!رالنبينساءأحب-كنت

هاهنامنالامرإنماهاهعاأراكملا-

ذكرباحسنإلايذكرلا-

النحلكدويالعرشحولدويللذكر-

...علم،فوقهممن:يقولانيستطعلم-

...إنكاللهم:قالالنارفيإبراهيمألقيلما-

...الناساستقبلهالشامعمرقدملما-

...أخزيتنيرهبقال....إبليساللهلعنلما-

553

ويهرا

مسعودابن

عميرةبنعلىي

الاحباركعب

الاحباركعب

لحسنا

الاحباركعب

عباسابن

منبهبنوهب

عباسابن

جبيرسعيدبن

قتادة

السلفبعض

نيالبناثابت

مالكبنأنس

النخعيإبراهيم

النخعيإبراهيم

النخعيإبراهيم

النخعيإبراهيم

مجاهد

عباسابن

لخطابابنعمر

العلمأهل

الاحباركعب

عباسابن

قيس

مةماأبوا

الصفحة

385

018

204

893

184

69

384

69

382

593

،182493

26

69،413

501،177

202

202

202

202

216

،174382

164

222

،176038

323

165

177



الاثر

...أقربالخلقمنربكعندسدءليس-

ليلولانهارربكمعند-ليس

السماءفي:لقلت؟اللهأينسئلتلو-

إسرافيلمنإليهأقربشيءربكعندليس-

005سبعةكرسيهلىإالسابعةالسماءبينما-

...مسيرةالارضلىإالسماءبينما-

055مسيرةتليهاوالتيالدنياالسماءبينما

..هبعدرأسهالسلامعليهداودرفعما

السماءلىإرأسهالسلامعليهداودرفعما

منهليإأحبهوحديثاالاسلامفيسمعتما

المؤمنعبدهقلبفينورهمثل

ناراأوقدرجلكمثلنفاقهمفيهؤلاءمثل

نورومخرجهنورمدخلهالمؤمن

للهوالحمداللهسبحان:قالمن

وجلالهاللهعظمةمن

ماتلمحدمحمدافانمحمدايعبدكانمن

...قولهفيصحابهوالنجاشيفينزلت

لىوتعاتباركربناشأنهذا

...شكواهااللهسمعامرأةهذه

...تتراكبكمايتراكبونالامةهذهفيهم

معهموعلمه،العردشعلىعزوجلاللههو

مكانكلفيوعلمهعرشهعلىهو

معهموعلمهعرشهعلىهو

كانواأينمامعهمعلمهالعردشعلىهو

بعلمهمعهموهو،العرلشعلىهو

كانواأينمامعهموعلمهعرشهفوقهو

عميثمأبصرالمنافقهو

554

ويهرا

لحسنا

مسعودابن

التيميسليمان

لحسنا

عباسابن

مسعودابن

مسعودابن

لجدلياعبداللهأبو

ليلجداعبداللهابو

عبدالعزيزبنعمر

كعببنأبي

وغيرهعباسابن

كعببنابي

مسعودابن

قتادة

الصديقبكرأبو

وقتادةلحسنا

مسعودابن

الخطاببنعمر

مجاهد

الضحاك

عباسابن

الضحاك

الضحاك

مقاتل

الضحاك

لحسنا

الصفحة

187

02،017

182،413

893

934

-213،235

236،903

168-916

59

59

23

67

13

385-386

383

162

06-61

172

166

393

186

926

693

212،693

993

693



الأثر

بالنهاريقبلهلابالليلحقاللهأن-وأعلم

لقتلتقتلهأحببتلو-والله

لتقتلهقتلهكنتلولاخشىإنيالله-وايم

السماءديانمنالارضلديانويل-

؟هذهمنتدريويلك-

555فيوعظمتهالرحمنثقلمن-يعني

شتىويدبرونمعايقاتلون-

بالكتابيكذبون-

الليلشطرعزوجلالربينزل-

555

راوله

يقلصدابكرأبو

ئشةعا

ئشةعا

الخطاببنعمر

الخطاببنعمر

عباسابن

الكواءبنعبدادله

عباسابن

عميرعبيدبن

الصفحة

72

)حاشية(176

176

166

166-167

383

188-918

174-175

993-004،415



/



والأعلامالرجالفهرس-4

لصفحةالاسما

947البعليإسحاقبنإبراهيم-

114)نفطويه(الازديعرفةبنمحمدبنإبراهيم-

13،32الانصاريكعببنأبي-

،2642،036،03،803903،،49،59،69151،حنبلبنأحمد-

0،311،314،31،318،3239.34،352134،،437

947،048،516

252سريحبنعمربن-احمد

605ارسطو-

175،204،466راهويهبنإبراهيمبنإسحاق-

947،084الترمذيإسماعيل-

268272،التميميالفضلبنمحمدبن-إسماعيل

2-20302(الفرج)بنأصبغ-

01،2،922477الصلتابيبنأمية-

06مالكبنانس-

418فيلحاابشر-

204الزهرانيعمربن-بشر

335الكنديالوليدبن-بشر

413البنانيثابت-

06عبداللهبنجابر-

332الضبىلحميدعبدابنجرير-

البجليعبداللهبنجرير-

77خان-جنكيز

187،932(صفوان)بنجهم-

941سدالمحاسبىبن-الحارث

448-الحجاج

557



الاسم

الكرمانىإسماعيلبنحرب

البصريلحسنا

البغويمسعودبنلحسينا

زيدبنحماد

البوشنجيهنادبنحماد

إسحاقبنحنبل

مصعببنخارجة

البلخىمعاذأبوسليمانبنخالد

الكنديالمثنىبنالخضر

الاندلسيالمقريعبداللهبنخلف

دعلجبنخليد

الفراهيديأحمدبنلخليلا

()الظاهرينيالاصبهاعليبنداود

ذكوان

الرمةذو

لنوناذو

(لمرادي)اسليمانبنالربيع

(ي)الرعبدالرحمنبيأبنربيعة

عديبنالزبير

عنها(الله)رضيجحشبعتزينب

الزنجانيعليبنسعد

جبيرسعيدبن

الضبعىعامربنسعيد

الثوريسفيان

حرببنسليمان

السلامعليهداود()بنسليمان

التيميطرخانبنسليمان

داودبنسعيد

55

،034

،15،45،06،186

،103

،125

،902

،252

،212،235

الصفحة

،3093

،3893

4،945

1،324

378

321

934

،3338

317

،2236

166

4،468

382

38

2،418

375

918

137

177

2،003

493

326

،1038

59

،3093



لاسما

عبيدبنشريح-

الحجاحبن-شعبة

الضريسبنصالح-

الضحاك-

عنهااللهرضي-عائشة

عليبن-عاصم

العوامبنعباد-

مرداسبنالعباس-

الاشبيليلحقعبدا-

حابيأابن=الرازيحاتمبيأبنعبدالرحمن-

مهديبنعبدالرحمن-

الكنانييحىبن-عبدالعزيز

لجيلياعبدالقادر-

الرهاويعبدالقادر-

173.5حنبلبنأحمدبن-عبدالله

بريدةبنعبدالله-

حة1روبنعبدالله-

المالكيالقيروانيزيدبيأبنعمدالله-

الحميديالزبيربن-عبدالله

عباسبن-عمدالله

الكواءبنعمداله-

المباركبنعمدالله-

عمربنعبدالله-

الوليدبنمحمدبنلله1-عبد

مسعودبنعبدألله-

عميربنعبدالملك-

الوزاقعبدالوهاب-

عمير-عبيدبن

955

الصفحة

932

334

871،،383384

،176003

،932033

327

475

012

035تم

326

331

،39425

،277938

،03،317،318325،934،993

137-138

،167،474475

213

033

،22،172103،937

918

،091،275،324037

103

278

02،916،103

137

348

933،415



لاسما

الغلامعتبة

عمروأبوالشهرزوريلحسنابيأبنعثمان

شيبةأبيبنعثمان

عفانبنعثمان

عميربيبنعثمان

أرطاةبنعدي

عبداللهبنعكرمة

الحكمبنعلي

طالبأبيبنعلي

خشرمبنعلي

عاصمبنعلي

المدينيبنعلي

الخطاببنعمر

عبدالعزيزبنعمر

شداد()بنعنترة

لحكمابنعوانة

عنهااللهرضيمحمدبنفاطمة

فرعون

عياضبنالفضيل

السدوسى(دعامة)بنقتادة

سعيد()بنقتيبة

الأحباركدب

ربيعة(بن)لبيد

سعدبنالليث

أنسبنمالك

ديناربنمالك

جبربنمجاهد

الشافعيإدريسبنمحمد

056

39،

،221

،326

،164

،375

،102،224،227

،923

الصفحة

043

273

138

221،035

136

475

،018493

137

025،035

265

328

343،353

103،004

6،224

505

475

425

،29271

415،416

،383493

348

183،932

،375476

182،932

،228371

188،413

293،393

241،243



لاسما

الرازيحاتمأبوإدرش!بنمحمد

لمطلبي()اإسحاقبنمحمد

البخاريإسماعيلبنمحمد

الطبريجريربنمحمد

الشيبانيالحسنبنمحمد

المالكيزمنينبيابنمحمد

)الذهبي(لحافظاعثمانبنمحمد

بكرأبوالتيميسورةبنمحمودبنمحمد

المقدسيطاهربنمحمد

الباقلانيالطيببنمحمد

لقرظي(اكعببنمحمد

المديميفهدبنمحمد

التجيبيبكرأبوموهببنمحمد

في(الكوالاجدع)بنمسروق

الحجاجبنمسلم

معدان

الاصبهانيمحمدبنأحمدبنمعمر

مقاتل

هاورنبنموسى

قدامةابن=قدامةبنالدينموفق

شميلبنالنضر

حمادبننعيم

ليالبكانوف

الرزايعبيدبنهشام

الدوريحلفبنالهيثم

جريربنوهب

منبهبنوهب

ادمبنيحيى

561

الصفحة

1،35،377354

301،604

،327،353354

604

102،335

237

،132،93213،4،934،382473

276

423

437

693

043

917،993

،327367

491

185،993

348

802

184،333

191

393

491،932

39

918



الاسم

الطليطليإبراهيمبنيحمى-

رافعبنيحمى-

زكرياأبوزيادبنيحمى-

الامويسعيدبنيحمى-

زكرياأبوعماربنيحمى-

الرازيمعاذبنيحيى-

معينبنيحمى

الصرصرييوسفبنيحمى-

الرقاشييزيد-

الواسطيهارونبنيزيد-

عبدالاعلىبنيونس-

والألقابوالكنىالأبناءفهرس*

الصفحة

202

704

917

،352043

416

،033342،343

481

137

324

241

بيالاعراابن-

حاتمبياابن-

داودبياابن-

الدنيابيأبن-

يطة-ابن

الباقلانيابن-

لجوزياابن-

جريرابن-

خيثمةبيأابن-

حامدابن-

خزيمةابن-

خنفر-ابن

ذئببيأبن-

رشدابن-

لصفحةالاسما

343،014،114،864

102،233،433،533،733،933،493،993

941-051،414

243،693،243،634

437

714

19،383،704

183

437

291،572،092،392،792

984

923

605

562



لاسما

سينا-ابن

الطيبابن-

عقيل-ابن

عرفةابن-

671،681،78عبدالبرابن-

عباسابن-

قدامةابن-

فوركابن-

كلابابن-

ماجهابن-

مندهابن-

لمباركاابن-

منيع-ابن

الانصاريإسماعيلأبو-

الحداد()ابنالشافعيلحسينابنأحمدأبو-

الشيرازيإسحاقأبو-

مامةاابو-

العسالحمداابو-

داودبيأبنبكرابو-

الاجريبكرابو-

موهببنبكرابو-

)الصديق(بكرأبو-

لحضرميابكرابو-

شيبةابيبنبكرابو-

الرلغلامعبد]لعزيزبكرأبو-

فوركبنبكرأبو-

لخظيبابكرابو-

المروذيبكرأبو-

563

[لصفحة

88،051

284

318

904

،11،02،402،802693،478

193

793

043

،431،434437

،372373

893

291

49

891،002

925

،392375

177

116

373

381

161،035

،285431

162،165

318

433

048



لاسما

الباقلانيبنبكرأبو

الطحاويجعفرأبو

الطبريجريربنمحمدجعفرأبو

نيالهمداجعفرأبو

حنيفةأبو

الرازيحاتمأبر

الطبريلحسناأبو

29،284،الاشعريإسماعيلبنعليلحسناأبو

الدارقطنيالحسنأبو-

القابسيلحسناأبو-

الاسفرايينيحامدأبو-

نيالعمرالخيراأبو-

داودأبو-

الىازيزرعةأبو-

،374.384004،204،نيالاصبهاالشيخأبو-

صالحأبو-

العاليةابو-

ثعلببنالعباسأبو-

طالبابو-

سريحبنالعباسأبو-

السراجالعباسأبو-

بطةبنعبداللهأبو-

القلانسيالعباسأبو-

الرازيالمختاربنالمطفرمحمدبنأحمدالعباسأبو-

الشيرازيخفيفبنعبداللهأبو-

الحاكمعبداللهأبو-

عبيدةأبو-

564

الصفحة

437

377

392

432

59،189،1377

،035351

437

،375433،438،

454،945،463

517

226

،288،928592

028

،934372

،266،035352

404،604،414

137

293

904

303

،252،258003

348،188

375

433

472

426

391،292

702،228،804



لاسما

المالكيالقرطبيعبداللهبو-

المكىعثمانبنعمروبنعبداللهأبو-

الصابونيعثمانأبو-

الخواصعبيدةأبو-

مالكبنعبدالله-أبو

مجاهدبنمحمدبنلله1عبد-أبو

الانصاريعبداللهابو-

مندهبنعبداللهأبو-

البرعبدبنعمرابو-

الطلمنكيعمروأبو-

الاوزاعيعمرأبو-

طاهرالمقدسيبنمحمدبنالفضيل-أبو

زكريابنالمعافىالفرجأبو-

القزابالفضل-أبو

التميميالفضلأبو-

اللالكائيالشافعيالطبريالقاسمأبو-

التيميالقاسمأبو-

عساكربنالقاسمأبو-

القاسمأبو-

لجيلىالقادر1عبدمحمدأبو-

المدينيموسىأبو-

المقدسىأحمدبنعبداللهمحمدابو-

القطيعيمعمرأبو-

الجوينيالمعاليأبو-

كلأببنسعيدبنعبداللهمحمدأبو-

مطيعابو-

الاصبهانينعيمأبو-

هريرةأبو-

565

الصفحة

704

،273376

417

36

437-438

428

131

،28512،4،432474

302

323

278

792

342

437

0،03،303،337193،413

272

،438،943918

،234236

39

267

286

334

423،437

،432454

691،791

164،004،204،414،417،428

323



لصفحةالاسما

002،377سفيوبوأ-

491،514ملاثرا-

681،391عيوزالأا-

0933لاصمعيا-

214لازهريا-

214لاخفشا-

631،72،392.3،33325.326،346.35،38414ريالبخا-

581،681،691،732،60،381،342،39،37904،374،293البيهقي-

343البويطي-

704البغوي-

94،3963الترمذي-

337الثعلبي-

572،423ئحاكما-

582،134بيلخطاا-

242،692،792،923لخطيبا-

001،30،350،380،371،391،302،312،3043للخلاا-

904لدارقطنيا-

386،،22،431،561،271،961،671،281،091،191ارميلدا-

42،3243

143لسراحا-

3834،38387،يلسدا-

321،462،572،487فعيالشا-

،1،2،22،76،98187،491،791،991،024تيميةابنالاسلام-شيخ

،092،318،325،033،348،383184،،431

436

/061،891،00،2،092،372،378915الهرويالانصاريالاسلامشيخ-

451الصديق-

1432الطلمنكي-

566



لاسما

يولطحاا

نيالطبرا

لي(لكاللاا)لطبريا

العسال

الرازيالدينفخر

عبدالوهابالقاضي

الطيببنبكرأبوالقاضي

يعلىأبوالقاضي

يعلىأبيالقاضيبنالحسينأبوالقاضي

القرطبي

القشيري

لماورديا

لمزوذيا

نيلمزا

لمريسيا

لنابغةا

الطوسيلنصيرا

ليلنساا

67

[لصفحة

00،2336،517

515،517

174

،386693

468

،024،284431

،092،431،438046

692،318

032

،923،431432

418،941

59

403

،392،375247

328،412

412

88

934



-



وأصحابهاوالبلأعلمذاهبواوالفرقالطوائففهرس-5

الصفحةالباعاولمذاهبااوالفرقةاوالطائفة

9،32083إبليس

71الرسلأتباع

87والانظارالعلومأرباب

605وشيعتهأرسطو

905الغابرةوالشرائعالسالفةالاراء

025الشعراءأقوال

154المشركينأطفال

125المعتزلةأفراخ

962لاشعريةا

954لاشعريا

033لحلولواتحادلاا

10،2302مالكأصحاب

704الشافعيأصحاب

23الظلماتأصحاب

792والتابعينالصحابةأقوال

427اللهتوحيدفيوالانصارالمهاجرينأقوال

432،437الكلابيةالطائفةامام

01،286السنةاهل

11البدعةأهل

11الايمانأهل

42نيالمعاأهل

82الحقودينالهدىأهل

82الخراصينالخوضأهل

92والظلملجهلاأهل

03المركبلجهلااهل

956



الصفحةالباعأولمذاهباأوالفرقةأوالطائفة

05الفقهأهل-

112بالتفسيرالعلم-أهل

222العلمأهل-

35المتاخرينالامم-

222الذمةأهل-

623الاديانأهل-

424والمتأخرينالمتقدمينمنوالتصوفالمعرفةأهل-

544القبلةأهل-

002لحديثاأهل-

033والارجاءالقدربدعة-

033التشيعبدعة-

692125،المعطلة-الجهمية

271،281،285،8034،31،326.،591-77.08،88291،-الجهمية

،327،033،453،945515

366367،-الجبرية

14،4452-الحرورية

705--الحكماء

471والسلفالظواهرصحابو-الحنابلة

61الرسلطاعةعن-الخارجون

222،286544،463،،891والبغاةالخوارج-

95الكتابأهلدين-

57.144الرافضة-

57،703الزنادقة-

362الامةسلف-

11السنةصاحب-

11البدعةصاحب-

72آدمبنيطوائف-

88لمشركينواالمعطلينطوائف-

057



الصفحةالباعأولمذاهباأوالفرقةأوالطائفة

521المسلمينئف1طو

125لتجهم1والبدععساكر

192والعراقالحجاكأعلماء

77الفلاسفة

08المشائينالفلاسفة

285لمحدثينواالفقهاء

223،238،352،362372،السنةأهلقول

704المتكلمينقول

366،367144،/القدرية

57،7457،،9344،45،المناققون

85فرعونالمومن

37لملائكةا

77،78268،286،104،437،044،534،954،634،605،المعتزلة

08الوحيدصوصطعنالمعرضون

605شعريةلأ1خرومتا

522الجهميةمخانيث

115لحكماءامذاهب

88الملاحدة

88المعطلة

186،522،463السلفمذهب

291التابعينمذهب

392المجوس

144المرجئة

328،335.346،347412،صحابهوالمريسي

463الأمةوسلفلجماعةامذهب

115لحكماءواالفلاسفةمقالات

125ليونان1مقلدو

5!1



نولموحدا-

لنحاةا-

نيةالنصرا-

لنصارىا-

لنفا-ا-

ريةلعجاا-

يةليهودا-

ليهودا-

الباعأولمذاهباأوالفرقةأوالطائفة

572

الصفحة

،3437

95

،291،392326

028

454،464

95

291،392،326



فهرسا6-

البيت

كلهاالبريةخيريارأيتك

جورنابعدالهدىدينلناشرعت

إلهاناسبعفوقعلوالىتعا

المحبينالنأيغئرإذا

لفظةهيماالعصرهذاأنحوي

النفيصورةفيالستعملتإذا

عبدهأرسلاللهأنترلمأ

السمهلىإالنبياسمالالهوضم

ليجلهاسمهمنلهوشق

خاتمللنبوةعليهأغرِ

سابقهأنتمنأولمثلكألا

ربناوالملكوالنعماءلحمدالك

مهيمنالسماءعرشعلىمليك

بطرفهإليهيسموبشرفلا

حولهوالعورالعورحجابعليه

قدرهالخلقيقدرلامنفسبحان

مهيمنالسماءعرشعلىمليك

راسهالدهريرفعلاوساجدهم

تبردلاحرارةلفرطواها

ومالكللشافعيوودادنا

غيرهالغيبيعلملامنتبارك

عرشهفوقالعلىالسماواتفيعلا

مدبرنشكلابصيرسميع

573

الشعريةت

معلما

مظلما

عظماأو

يبرح

ثمودو

جحود

مجدوأ

شهدأ

محمد

ويشهد

لامدا

مجداو

تسجدو

يدمو

قدتتو

حدمو

تسجدو

يمجدو

تتردد

تردد

يذكرو

ينظر

برمد

الصفحة

475

475

475

38

35

36

373

473

473

473

904

478

478

478

478

021،023

021،023

023،947

294

947

048

048



هماكلامبسوطتانربنايدا

أهلللمجدفهواللهمجدوا

الخلقسبقالذيالاعلىبالبناء

العينبصرينالهلاشرجعا

أسيررباكفيوقلبيأسير

التيلجويريةاإسلامصحلقد

ترفععلكالعرشلربتواضع

عرشهفوقاستوىثمخلقهقضى

نعمةعلىإماالحمدلك

شئتهماتشاءفتفعل
مرةالنومفياللهرسولرأيت

بجانحيومالتشبيهلىإولست

العراقعلىبشراستوىقد

ممكنوالرودالظمئانأيهافرد

شربةيسقيكرضوانيكنلموإن

الدارهذهفيتردلموإن

الافضلالاجلنافللله

كتابهمحوالناسيستطيعلا

عرشهعزةدونفاغلقسوى

راسيامهاداتحتهموالارض

العذليقولمالاالهديأطع

علمهمغزارةمعوتقبلوها

وشمألشمولمنوأحلىألذ

دونهلخلقواالعرشفوقتوحد

محمدااناللهباذنشهدت

كلاهماويحيىيحيىأباوأن

فيهمقامإذالأحقافأخاوان

.....................لمتر

.....................كبيرا

يراسر.................0505

صورا...........0055555555

مجير...........00000000.5

سمير.....................

يخضع.....000000055000005.

ضعمو........000.005555555

فعتد.....................

يسمعلا..................ه.

مشتاق.....................

نهاق..........00000000005

مهراق.....................

لكها.....................

لكما.....................

نكا0.005550000..00000.00

.....................مؤثل

.....................بمبدل

المعقل00000000000000..00000

الجندل..00550000000..000000

ويعدل..5555000000000000055

اعقل000500000000000000...

محفل.....0005...0500000.0

مكمل.....................

علمن.....................

متقبل...........005.....00

ويعدل......00.00055...0000

574

048

477

477

478

482

485

048

481

485

486

926

73

73

73

476

476

476

476

948

194

481

482

571،473

571،473

158،473



المضللذاكالجهمحزبأيشعر

اتخذلجويريةاإيمانواثبات

عقالالعقولإقدامنهاية

جسومنامنوحشةفيرواحناو

عمرناطولبحثنامننستفدولم

شرفاتهاعلتقدجبالمنوكم

ودولةرجالمنرأيناقدوكم

بضوئهالنهارأعشاهاخفافيش

حقاللهوعدبانشهدت

طافالماءفوقالعرشنو

شدادملائكةوتحمله

مهربيالمنيةمنأينعبليا

قفرةبفيفاءماءتهمفأورد

مهلاالمفرطالمذنبأيها

بفعلالجليلتسخطوكمكم

يدريليسمنجفونتهداكيف

لاشطارا

العراقعلىبشراستوىقد

الاثرواتبعاللهبحبلتمسك

575

..أفكل

مرسل55

ضلال.ه

ووبال..

وقالوا.ه

جبال..

وزالوا..

مظلم..

الكافرينا

العالمينا

مسومينا

قضاها

فاستوى

جهلا

فصلا

لاأم

،168

،168

،168

487

948

946

946

946

946

946

33

474

474

474

505

802

512

512

513

461

892





الاسلاميةالجيوشاجتماعفيالواردةالكتبأسماءفهرس7-

الصفحةالكتاب[سم

438،466الاشعريلحسنالابي،الديانةأصولعنالإبانة-

2،34693العكبرييطةلابن،الإبانة-

69،2318يعلىبيأللقاضي،التاويلاتإبطال-

454الاشعريلحسنالابي،الصفاتإثبات-

278الوليدبنمحمدبنعبداللهمنصورابيللحافطالعلو،إثبات-

287793،المقدسيللحافطالعلو،صفةإثبات-

092نيميةابنالاسلاملشيخ،المصريةالاجوبة-

375الساجييحمىبنزكرياللحافظالفقهاء،اختلاف-

124الطلمنكيعمرولابيالعباد،لاحواللتعرف1والمريديناداب-

438الجوينيليلمعاالابيالارشاد،-

213عبدالبرلابنالاستذكار،-

168عبدالمرلابن،الاستيعاب-

581،821،904،423للبيهقي(،=)الصفاتوالصفاتلاسماءا-

237لحسنىاالاسماءشرح-لحسنىاالاسماءشرحالاسنى-

302للطلمنكي،لاصولا-

237زمنينبيألابن،السنةأصول-

273للشهرزوري،الدينأصول-

092الاسفرايينيحامدلابي،الفقهاصول-

426خفيفبنعبداللهلابي،والصفاتالاسماءبإثباتالحوحيداعتقاد-

الشيرازي

053تمطبيالابن،الراز!انزرعةبيواحاتملابيالاعتقاد-

337377،للطحاويالطحاوية(،)العقيدةوصاحبيهحنيفةبيااعتقاد-

468الرازيالدينلفخر،اللذاتقسام-

454الاشعريلحسنابيلالي،الأما-

286الحضرميبكرلابيالاستواء،مسالةلىإالايماء-

577



[لصفحةالكتاباسم

226عبداللهبنخلفالقاسملابيوالاقتداء،لحقالاهلالاهتداء

المالكيالمقري

183خيمةأبيابنتاريخ

292للحاكمنيسابور،تاريخ

215البغداديللخطيببغداد،تاريخ

918عساكرلابن،دمشقتاريخ

163للبخاريالكبير،التاريخ

438عساكرلابن،المفتريكذبتبيين

492الطبريجريرلابن،الدينمعالمفيالتبصير

425الجيلانيالقادرلعبد،العارفينوسبيلالمتقينتحفة

393الدوريخلفبنللهيثم،اللواطتحريم

268نىللاصبها،والترهيبالترغيب

383604،،16،392الطبريتفسير

10،3804،945التنزيللممعا-البغويتفسير

337(والبيان)الكشفالثعلبيتفسير

384للسديالتفسير،

384للضحاكالتفسير،

493993،حاتمابيلابنالتفسير،

804القرآنلاحكاملجامعا=القرطبيتفسير

187،10،240،2114عبدالبرلابنالتمهيد،

064البافلانيبكرلابي،الدينأصولفيالتمهيد

214للأزهري،اللغةتهذيب

192خزيمةلابنالتوحيد،

157الثقفيات

603للبيهقي،الشافعيكلاممنالنصوصجامع

011،121،131،471،151،531،936الترمذيعيسىلابي،لجامعا

913للخلال،لجامعا

467الأشعرياحمدبنللحسينالكبير،لجامعا

578



الصفحةالكتاباسم

467الاشعريأحمدبنللحسينالصغير،لجامعا-

116داودابيلابن،وطرقهلجمعةاحديثفيجزء-

52،2462للزنجاني،المسائلجوابات-

021الاشبيليالحقلعبد،الصحيحينبين-الجمع

455الاشعريلحسنالابي،المقالات=المقالاتجمل-

268الاصبهانيالتيميالفضلبنإسماعيلالقاسملابي،المحجةبيانفيالحجة-

004،414الاصبهانينعيملابيالاولياء،حلية-

932،353،385414،614،للبخاريالعباد،أفعالخلق-

505-048الصرصريديوان-

473ثابتبنحسانديوان-

505عنترةديوان-

476لبيدديوان-

427الهرويالانصاريإسماعيللابي،الكلامذم-

503حنبلبنأحمدل!مام،الجهميةعلىالرد-

334،335،337،،9،32332الرازيحاتمبيألابن،لجهمية1علىالرد-

338

331نىالكنالعبدالعزيز،لجهمية1علىالرد-

22للدارميلجهمية،اعلىالرد-

904،114()نفطويهعرفةلابن،الجهميةعلىالرد-

438،لجوينياليالمعالابي،النظاميةالرسالة-

142الشافعيللامام،الرسالة-

213نيالقيروازيدأبيلابت،الرسالة-

424الاصبهانيأحمدبنلمعمر،السنةفي-رسالة

043السجزيعماربنليحى،السنةفياط-رسا

462للباقلانيد،1بغدأهلمسائلجواباتفي-رسالة

467الاشعريلحسنالابي،لحرةارسالة-

932،934،382413،للذهبيالعلو،-السنة-الفوقيةفي-ريممالة

957



الصفحةالكتاب[سم

413حنبلبنأحمدللامامالزهد،-

02نيللطبرا،السنة-

325،338،934.993415،.136.173حنبلبنأحمدبنلعبدالله،-السنة

271،00،360.3043للخلال،السنة-

131النسائيأصرمبنلخشيش،السنة-

خزيمةلابنالتوحيد،=السنة-

للالكائيالاعتقاد،أصولشرح=السنة-

542للمزني،السنة-

326حاتمابيلابن،-السنة

376نيللصابو،لحديثاوأصحابالسلفعقيدة=السنة-

514الاثرمبكرلابي،السنة-

الذهبيللحافظ،الفوفيةفيرسالة-العلو--السنة

501،601.701داودلابي،السنن-

611ماجهلابن،السنن-

518للدارقطني،السنن-

281نيللعمراالاشرار،والقدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار=السنة-

412القيووانيزيدأبيلابن،لجامعا--السنة

202،الطليطليإبراهيمبنليحتىالفقهاء،-سير

،174،003()اللالكالينيللطبراالاعتقاد،أصولشرح=السنة=السنةشرح-

30،3193،

413

لحسنىاالأسماءشرحالاسنى-لحسنىاالاسماءشرح-

موهب،لابن،القيروانيزيدبيأابنرسالةشرح-

للزنجاني،السنةفيالقصيدة-شرح

الاجريلحسينالابي،-الشريعة

للبخاربد،الصحيح-

الحجاجبنلمسلم،الصحيح-

حبانلابن،الصحيح-

058

،224028

892

373

الاعلامفهرسوراجع79

الاعلامفهرسوراجع12

117



الصفحةالكتاب[سم

392الطبريجريرلابن،السنةصريح-

423للبيهقى،والصفاتلاسماءا-الصفات-

392375،للشيرازيالفقهاء،طبقات-

374،384004،404،604،418،الاصبهانيالشيخلابي،العظمة-

288المقدلصيقدامةبنالدينلموفقالاعتقاد،لمعة=العقيدة-

428الاصبهانينعيملابي،العقيدة-

121،504شيبةبيالابن،العرش-

375الساجييحىبنزكرياللحافط،الحديثعلل-

192للحاكم،لحديثاعلوم-

الذهبيللحافطالسنة-العلو=

454الاشعريلحسنالابي،الرؤيةفيالعمد-

624نيلجيلاالعبدالقادر،الغنية-

513الشافعيبكرلابي،الغيلانيات-

891،372الهرويإسماعيللابي،الفاروق-

471محمدبنأحمدالعباسلابي،الصفاتنفاةتقريعفيالصفاةقرع-

الرازي

892الزنجانيعليبنسعدالقاسملابي،السنةفيقصيدة-

947الترمذيلاسماعيل،السنةفيقصيدة-

042البغداديللخطيب،الكفاية-

275الشافعيإدريسربنمحمدللامام،المبسوط-

433فوركبنبكرلابيالمجرد،-

422نياعيرواازيدبيألابن،لمدونةامختصر-

901،921،041،141حمدأللاماملمسند،ا-

9،153أسامةبيأبنللحارثالمسند،-

511،136،138الشافعيللامامالمسند،-

174سفيانبنللحسنالمسند،-

134سفيانبنليعقوب-المسند،

581



الصفحةالكتاباسم

352293،نيالكرمالحرب،المسالل-

للبغويالتفسير=التنزيللممعا-

387515.،02نيللطبرا)الكبير(،لمعجما-

386.693504،،121،177العسالأحمدلابي،المعرفة-

301إسحاقبنلمحمد،المغازي-

021،917الامويسعيدبنليحمى،المغازي-

438،455الاشعريلحسنالابي،المقاولاتجمل=المقالات-

428الهرويالانصاريإسماعيللابي،السالرينمنازل-

605رشدلابن،الادلةمناهج-

437للبيهقيأحمد،مناقب-

438الاشعريلحسنالابيالموجز-

268المدينيموسىلابي،نيالاصبهاالتيميالفضلبنإسماعيلمناقب-

412نيالقيروازيدبيألابنالنوادر،-

521للدارقطني،لنزولا-

323،343493.،02،174للدارمي،المريسيبشرعلىالرد-النقض-

582



التفصيليةالعلميةالفهارس-ب

بذلك.يتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-1

وعلومه.التفسير-2

وعلومه.الحديث3-

الفقه.-4

وعلومها.العربيةاللغة-5



بذلكيتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيدفهرس-1

الصفحةلموضوعا

وأنواعه:التوحيد،أ-

48التوحيدبتحقيقتكونالسعادةملاك-

أنواعه:-

48الاعتقاديالخبريالعلميالتوحيدأ-

58دليله-

48يتضمنهما-

68ويضادهيناقضهما-

الإراديالعلميالتوحيد-ب

8458،دليله-

48يتضمنهما-

68ويضادهيناقضهما-

87-88التوحيدينهذينبينجمعتالتي-الايات

بها:يتعلقوماالعلو،مسألة-ب

لادلةا-

124-227،272914-20،2،228-98506-39،الكتابمنأ-

السنة:منب-

-3969الرسلأقوال-1

79061المرفوعةالاحاديث2-

018-621الصحابةعلىالموقوفةالاثار3-

091-018التابعينعنالاثار-4

-091591التابعينتابعيعنالاثار-5

352،375693،الإجماعمن-ج

:الفطرةدليلد-

-11،2،922،325423942الدعاءعندالعلولطلب-التوجه

472الجوينيليالمعاأبيمعالهمدانيالعلاءبيأقصة-

584



لصفحةالموضوعا

-80،390،3434435العقليالدليل-

العلو:منكريعلىالرد

والمجادلةوالزخرفالانعام:باياتاحتجاجهمعلىالرد-1

211-213.مكانكلفياللهنعلى

بأنهالاستواءتفسيرهفيعابسابنبأثر]حتجاجهمعلىالرد2-

90،2453بريتهجميععلىاستولى

202،228-609الاستواءفيالمجازدعائهم1علىالرد-

926،792331،لىاستو:بمعنىاستوى:قالمنعلىالرد-

425(ب)استوىبتدأ1و(،لعرش1على)الرحمنقولهعلىوقفمنعلىالرد-

027،271892-ملكهأي:العرشعلىاستوى:قالمنعلى-الرد

0،27892الذاتلا،الغلبةعلوبالعلو:المرادأنزعممنعلىالرد-

0،27فوقلىإلاصابعوابالرؤوس:الاشارةتجوزلا:قالمنعلىالرد-

،271

992

926العرشلىإراجعالاستواءإن:قالمنعلىالرد-

،9260،27624-العراقعلىبشراستوىبشعر:احتجمنعلىالرد-

664468-

القائل:العقليالاحتجاجعلىالرد-

بهأحاطتمالان،المخلوفاتلاشبهمستوياكانلوانهأ-

.مخلوقفهوواحتوتهالامكنة

لمكاناهـاثبات،لمكاناإثبابتوجبلجهةاإثباتأن-ب

الجسميةيوجب

عليهموالردوالبدعالأهواءأهلمذاهب

لجبريةواالقدريةعلىالرد-

!ي!النبيلاصحابالرافضةمعاداة-

العالمبقدمالقائلينالملاحدةمذهب-

والمعطلةالجهمية-قول

585

023-231

705-805

366-367

57

88

88-98



الصفحةلموضوعا

438تاويلهاوإبطالالخبريةالصفاتإثباتعلىمتفقونالاشعريةقدماء-

323مننوعفيهمدخلحنبلبنأحمدالاماماصحاب-متاخرو

أحمدالامامأنكرهاالتيالبدعة

80313-4القرانمشكلمنآياتفيالجهميةعلى-الرد

028-281عليهموالرد،النبوةفيالجهميةقولاصل-

88والمشركينالمعطلينطوائفعلىالرد-

88لجهميةواالمعطلةقولإبطال-

بهما:يتعلقوماوالصفاتوالأسماءالتوحيد-

91لىتعااللهأسماءمنالنور-

91وجهينأحدعلىسبحانهإليهالنوريضاف-

04للمومنينتكونالخاصة-المعية

56لموحداتعريف-

56باطلسواهمعبودكلالذيهو:لحقاالاله-

-1114الدنيافيوأحواله،تعريفه،لحيا-القلب

21والاخرةالدنيافيوأحواله،تعريفه،الميتالقلب-

472()صبوقارن22،المعراجليلةربهيرلمع!مأنهعلىالصحابةجماعإ-

203كيف()بلابقولهمالسلفمراد-

36-1362يهالربأفعالوقياموالمفعولالفعلمسالة-

71بم!ي!ممحمدلنبينا-فضيلة

العملجنسمنلجزاءا:قاعدة-

17القرانمن-دليله

07السنةمن-دليله

،960،771،الاخرويةالاحوالعلىالقاعدةهذهتطبيقفيعديدةأمثلة-

،72،7374،

75

72البتةالنقلمعيتعارضلا-العقل

6607،أسرارمنأبوابايفتحالاخرةوأحوالالقرانفيالتامل-

لمعاداوفهم،القرانوفهمالتوحيد،

586



الصفحةلموفنوعا

7-075احوالهفيالناسوتفاوتالمعاد،لفهمالطريق-

77والعلمالرسلباتباعلاإوالنورلحياةباالروحكماليتملا-

الصالحوالعملالنافع

عنهالمعرض[واحوالعنها،والنهيالباعو-

033الاسلامفيالبدعظهور-تدرج

338إليهالدعوة1ومقالتهمظهور:الجهميةتاريخ-

75الزنادقةأصناف-

36نوعانالظلمة-

75هلهولحقايعادونأنهم:الباطلاهلفيالكونيةالسنن-من

74بصيرتهصحتمنإلالخلقااكثرحال-

-5557ومقلدونرووس:نوعانلمناققونا-

26بقلبهومحبةاعتقادغيرمنبلسانهأقرمن:المنافق-

77-83منغيرهلىإ!شرورسولهوسنةاللهكتابعنالمعرضيناحوال-

لذلكلمخالفةاوالاقوالالاراء

والجماعة:السنةاهلاعتقادمجملز-

1،32322حنبلبنأحمدللامام-

35453-0الرازيانزرعةبيوأحاتملابي-

2-54925المزنييحمىبنإسماعيلإبراهيملابي-

(4-465و)63(4-45495و)(154-144)الاشعريلحسنالابي-

592-892الطبريجريربنمحمدجعفرلابي-

252-258سريجبنعمربنأحمدالعباسلابي-

26-0267لحداد(ا)بابنالمعروفالشافعىلحسينابنحمدالابي-

422-412نيالقيروازيدبيالابن-

-264428الصوفيةإمامالشيرازيخفيفبنعبداللهلابي-

24-2849الاصبهانىزيادبنلمعمر-

عامةفوالد-ح

74العقلضعيفالنظرقاصركل-شان

587



لموضوعا

نورولكن؛لكلام1ووالبحثالنقلكثرةالعلمليس-

والايمانالعلمفيآدمبنيأصناف-

النصوففي(القشيرية)الرسالةكتاب-نقد

أحمد،للامام(الجهميةعلى)الردكتابنسبةصحةإثبات-

ذلكفيطعنمنعلىوالرد

التيالعقيدةعلىاحمد()مناقبكتابهفيالبيهقي-اعتماد

النيميالحسنأبوصنفها

والاعتقادالسنةفيالمصنفينومناهجطرائف-

لا؟امنعمةالكافرعلىلله-هل

الصفحة

77

51-61

941

318-321

437

372

8-9

وعلومهالتفسيرفهرس-2

الصفحةلموضوعا

معانيها:بيناولمؤلفافسرهاالتيالايات

-25116"57:<)البقرةالورإلىالظم!منيخرجهمءامنوأألذينولآلله>-

5 0111ر2ٌير-.صصكلٌمركلِ"
"101:عمران<)الوجوهولسودوجوهتبيضيوم

61<)الانعام:122"متتافاخييئه->أومنكان

01-9"58:)يونس<فليفرحوافبذلك-وبرحمتهاللهبففحلقل>-

-2327و1-35819":<)النوروالازضافمنواتلؤر>ألله-

55-625"1-65:<)صلناقدقتموهأنتمبكؤمرحبالاأنتمبلقالوا>-

67"51"25:)الئمور!<نوبىجائهولبهن>-

-287118")الحديد:<به-تمشوننويىالحم->ومجعل

56"42:)القلم<ساقعنيكشفيوم->

2617-27":)الانسان<طويلاليلاوستتعهله-فاشجذالل>ومف-

"-1516)الفجر:<رقي-انجلةماإذالإلنقفاما->

58(1:)الكافرون<الكمرونثهاياقل>-

58"1:)الاخلاص<أحداللههوقل>-

588



الصفحةلموضوعا

المولف:شرحهاالتيالقرآنيةالألفاظ

52-مشكاة

62-المصباج

62مباركةشجرة-

64الصيب-

43السراب-

13القيعة-

23-كظلمات

43اللجي-

عامةفوائد

52القرانأمثالعامة-

04القولينبينالتلازم-

16"06)ال<باللهيؤمنلمنالتضمقأهلتو>:قولهنزولسبب-

(991:عمران

27-28كلهمآدمبنيطوائفعلىاشتملتالتي-الايات

61-05والايمانالعلمفيادمبنيأصنافعلىاشتملتالتيالايات-

54التفسيريةالاراءتعقب-

:القرآنفي-الامثال

64المائيالمثل-1

93-46الناريالمثل2-

6465،66،،5،214،42تلملهالىإاشارأوالمولفصدرهاالتيالمواضع-

4،2،31،34،3893القرآنفي-التشبيهات

9506-أهلدينعلىباقهومنعلى(الكتاب)آهللفطالقرانإطلاق-

ذلكوادلة،الكتاب

67روحاوحيهاللهسمى-لم

76-77نوراوحيهاللهسفىلم-

28-33.تهموصفالهمواحواالناسافسام-

958



وعلومهالحديثفهرس3-

الصفحةلموضوعا

22-12"أراهأئىنور"حديثشرح-

388093-2،-02،122التعارضظاهرهاالتىالاحاديثبينالتوفيق-

بىالصحاتعريف-

318913،الوجادة-

لجهالةا-

318ذلكعلىوالرد،المثنىبنالخضر-جهالة

025هندأبيجهالة-

،121،132،431،186،091،291والاثارللأحاديثالمولفتصحيحات-

،23714،2،3234،32،326،328

9،32،3389،34،382،3870،93

1،93،493،793،993004،304،

504،604،134،414،174،418

-الإعلال

025البقركرموا:حديثرفعيثبتلا-

383593،،521،541،051الشواهد-

318123-أحمدللامام"الجهميةعلىالرد"كتابنسبةصحة-

301،126،531،157،383صحيحاصلهبانالمولفإليهأشار-ما

والكتب:المولفينعلىالمولفثناء

لمولفون:ا-

048الترمذيفلانبنإسماعيل-

804نيالكرماحرب-

10،3604البغويمسعودبنلحسينا-

302الفرجبنأصبغ-

892الزنجانىعليبن-سعد

943الوراقلوهاب1عبد-

432كلاببنسعيدبن-عبدالله

095



الصفحةلموضوعا

332لحميدياالزبيربن-عبدالله

287المقدسىأحمدبنعبداللهمحمدأبوالدينموفق-

392792،الطبريجريربنمحمد-

268الاصبهانىالتيميالفضلبنمحمد-

048الصرصرييوسفبنيحبى-

428الهرويالانصاريإسماعيلأبو-

804التفسير()صاحبالقرطبيعبداللهأبو-

142،423المكىعثمانبنعمروعبداللهأبو-

928الاسفرايينيحامدأبو-

الكتب:-

603للخلال،السنة:كتاب-

103الطبريللالكائي،السنة=لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرح:-كتاب

بنلعثمان،المريسدبشرعلىوالنقض،الجهميةعلىالرد:-كتابا

347الدارميسعيد

بنأحمدالعباسلابي،الصفاتنفاةتقريعفيالصفاةقرع:-كتاب

174الرازيمحمد

292خزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرلابيالتوحيد،:-كتاب

،1،2،22،76،98187،491،791،991المولففيهاذكرالتيالمواضع-

04،20،92،318،3250،33،348،383:تيميةابنالإسلامشيخشيخه

184،432،436

132،9،34،382الذهبيلحافظاالمولففيهاذكرالتيالمواطن-

214،474

الفقهفهرس-4

الموضوع

بشرعنامنسوخالصلاةفيالسماءلىإالرأسرفع-

جائزالصلاةبعدالسماءلىإالراسرفع-

195

الصفحة

412

412



لموضوعا

المرتدذبيحةحرمة-

وعلومهاالعربيةاللغةفهرس5-

لموضوعا

ذلكمنالصحيحوبيان،النحاةعند"كاد"معنىفيالاختلاف-

ثم""معنى-

البيانمنأنواععشرةجمعالذيلخطابا-

المركبالتشبيه-

المفصل-التشبيه
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لمراجعوالمصادرافهرس

الاولى،الطبعة،برةلجواباسم/تحقيق،عاصمبيألابن:نيوالمثاالاحاد

.الرياض:الرايةدار-هـ1141

وتعليق/تحقيق،نيللجورقالمشاهير،واوالصحاجلمناكيروالاباطياها

.الرياض:الصميعيدارهـ،5141،الثالثةالطبعةالفريوائيد.عبدالرحمن

،العكبريبطةلابن:المذمومةالفرقمجانبةوالناجيةالفرقةشريعةعنالإبانة

يوسفود.،الإثيوبيعثمانود.،معطينعسانبنرضا/ودراسةتحقيق

.الرياضللنشر:الرايةدارهـ،5141الاولىالطبعة،الواباه

أحاديث/وخرححققه،الاشعريلحسنالابي:الديانةأصولعنالابانة

دمشق-:البياندارمكتبةهـ،1041،لىالاوالطبعة،الارناؤوطعبدالقادر

.بيروت

لحمودامحمد/وتعليقدراسة،يعلىبيأللقاضي:التأويلاتإبطال

الكويت::الذهبيالإمامدارمكتبةهـ،0141/لىالاوالطبعة،النجدي

ليهحو

وعلقحققه،المقدلميقدامةابنالدينلموفق،للمقدلميالعلو:صفةإثبات

العلوممكتبةهـ،4221،لىالاوالطبعة،الغامديعطيةبنأحمدد./عليه

.المنورةالمدينة،لحكموا

،52مجلدللطبرانيالكبيرالمعجماخرفيويقعللطبراني،:الطوالالاحاديث

هالقاهرة:تيميةابنمكتبةنشر،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق

الطبعة،دهيشبنلملكعبدا/تحقيق،لمقدلمياللضياء:المختارةالاحاديث

المكرمة.مكة:لحديثةاالنهضةمكتبةهـ،0141،لىالاو

شعيب/تحقيق،الفارلميبلبانلابن:حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،8041لىالاوالطبعة،الارناؤوط

الخشنيحارثبنمحمدعبداللهأبي:للخشني،والمحدثينالفقهاءأخبار

هـ،0421:الاولىالطبعة،البدريمصطفىسالم/حواشيهوضعني،القيرو

.بيروت:العلميةالكتبدار
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وتحقيق/،دراسة،الفاكهيإسحاقبنمحمدعبداللهلابي:مكةأخبار

ومطبعةمكتبةهـ،7041،الاولىالطبعة،دهيشبنعبداللهبنعبدالملك

المكرمة.مكة:لحديثةاالنهضة

محمدبنعلي/تحقيق،العسقلانيحجرلابن:الصحابةتمييزفيالإصابة

.بيروت:لجيلادارتطوير/هـ،2141،لىالاوالطبعة،البجاوي

لمسنداآخر)مطبوعلحميدياالزبيربنعبداللهللحافط:السنةأصول

الطبعة،الاعظميالرحمنحبيب:عليهوعلقأصولهحققللحميدي(

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،9041،لىالاو

وتعليق/وتخريحتحقيقهـ(،933/)تزمنينبيألابن:السنةأصول

الاثرية:الغرباءمكتبةهـ،5141،الاولىالطبعة،البخاريمحمدبنعبدالله

.المنورةالمدينة

لحداد،امحمدبنمحمودعبداللهبيأجمع:الدينواعتقادالسنةاصل

.الفرقاندارهـ،9041،لىالاوالطبعة

العينين،بياإبراهيمبنأحمد/وتعليقتحقيق،البيهقيبكربيلاالاعتقاد:

.بيروت:حزمابنودار،الرياض:الفضيلةدارهـ،0241،لىالاوالطبعة

تحقيق،الصابونيعثمانلابي:والائمةلحديثاوأصحابالسنةأهلاعتقاد

لمدينةا:الاثريةالغرباءمكتبةهـ،5141،التانيةالطبعةالبدر،بدر/وتخريج

.المنورة

جعفربنمحمدبكرلابي:والمحبينالعشاقأخبارفيالقلوباعتلال

هـ،1421،لىالاوالطبعة،الشيخغريد/تحقيقهـ(،327)ت/الخرائطي

.بيروت:العلميةالكتبدار

والكنىالاسماءفيوالمختلفالمؤتلفعنالارتيابرفعفيالإكمال

عليه/والتعليقبتصحيحهاعتنىماكولا،ابنلحافطاللامير:والانساب

الإسلامي،الكتابدار،الثانيةالطبعة،اليمانيالمعلميعبدالرحمنالشيخ

الهند.:الدكنأبادبحيدرالعثمانيةالمعارفدائرةبمطبعةطبع

وتعليقتحقيق،المدينيموسىبيلا:المعارفدقائقمناللطائف

العلمية:الكتبدارهـ،0421،الاولىالطبعة،سمكعليمحمد/وتخريج

.بيروت
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السيدمجدي/وتعليقتحقيقهـ(،022)ت/نيالصنعالعبدالرزاق:ليالاما-

.الرياض:الساعيمكتبة،طبعتاريخبدون،إبراهيم

بنعبداللهمحمدلابي:والمشبهةالجهميةعلىوالرد،اللفطفيالاختلاف-

العلمية:الكتبدارهـ،5041،الاولىالطبعة،الدينوريقتيبةبنمسلم

.بيروت

لفضللمفرداالادبتوضيحفيالصمداللهفصل=للبخاريالمفرد:الادب-

الطبعة،لخطيباالدينمحب/وفهرسةوتخريجتقديم،الجيلانيالله

هالقاهرة:السلفيةلمطبعةادارهـ،7041،الثالثة

أصولهوحق،لهقدم،الرازيحاتمبيأابنللحافط:ومناقبهالشافعيآداب-

الكتبدارتصوير:،تاريخبدون،لخالق1عبدعبدالغنيالشيخ/عليهوعلق

.بيروت:لعلميةا

هـ(:763)ت/المقدسيمفلحبنلمحمد:المرعيةوالمنحالشرعيةالاداب-

مؤسسةهـ،6141،الاولىالطبعة،القياموعمرالأرناؤوطشعيب/تحقيق

.بيروت:لةلرساا

تحقيقالاصبهاني،الثقفيحمدبنالفضلبنالقاسمللحافط:الاربعين-

:حزمابندارهـ،1241،لىالاوالطبعة،المطيرينيبابنمشعل/وتعليق

.بيروت

وتدقيق/تخريجحمد،بنعليالحسنأبي:للواحدي:النزولأسباب-

:الإصلاحدارهـ،1141،الاولىالطبعةلحميدان،المحسنعبدابنعصام

.الدمام

بنعليلحسناأبيالجزريالاثيرلابنالصحابةمعرفةفيالغابةأسد-

محمودوعاشورحمدأمحمدوالبناإبراهيممحمد/وتعليقتحقيقمحمد،

الشعب.دارطبعةفايد،عبدالوهاب

لى،الاوالطبعة،لحاشدياعبدالله/تحقيق،للبيهقي:والصفاتالاسماء-

.جدة:السواديمكتبةهـ،5041

لم،سارشادمحمدالدكتور/تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ:الاستقامة-

.القاهرة:تيميةابنمكتبةنشر،طبعتاريخبدون
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صححه،القرطبيعبدالبرابنللحافظ:الاصحابمعرفةفيالاستيعاب

:الاردن-الاعلامدارهـ،2341،لىالاوالطبعةمرشد،عادلاحاديثه/وخرج

.عمان

نجمد./تحقيقالدنيا،أبيابنللحافظ،الاشرافمنازلفيالاشراف

.الرياض:الرشدمكتبةهـ،1141،لىالاوالطبعة،خلفعبدالرحمن

دارهـ،1421،الاولىالطبعة،القيسيإبراهيم/تحقيق،للمحامليليالاما

.عمان:الاسلاميةوالمكتبة،الدمام:القيمابن

البغدادياحمدبنمحمدالحسينلابي،سمعونلابنليالاما

الاولى:الطبعة،صبريحسنعامرالدكتور/وتحقيقدراسةهـ(،:387)ت

.بيروت:الاسلاميةالبشائردارهـ،2341

هـ،6041،الاولىالطبعة،فياضشاكر/تحقيق،زنجويهبنلحميدالاموال

.الرياض:الاسلاميةوالدراساتللبحوثقيصلالملكمركزطبع

العمراني،سالمبنليحيىالاشرار،القدريةالمعتزلةعلىالردفيالانتصار

.الرياض:السلفأضواءهـ،9141لاولىاالطبعة،لخلفاسعود/تحقيق

الطبعةالسيد،فتحيمجدي/وتحقيقدراسةالدنيا،بيألابن:الاهوال

الجيزة.:والتوزيعللنشرياسرالمكتبةهـ،1341،لىالاو

تحقيق/،النيسابوريالمنذرلابن:والاختلافجماعلاواالسننفيالاوسط

.الرياض:طيبةدار،حنيفحمدأبنصغير

ناصربنمحمدبنعلي:أحاديثهوخرجعليهوعلقحققه،مندهلابن:الايمان

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،7041،الثالثةالطبعةالفقيهي

الارقم:دار،لىالاوالطبعة:نيالالبا/تحقيق،شيبةبيأبنللحافظ:الايمان

الكويت.

تحقيقه/وإتمام،الرحمنمحفوظد:/تحقيقالبزار(،)مسندالزخارالبحر

المدينة:لحكموالعلوممكتبةهـ،4261الاولىالطبعةسعد،لعادل

لمنورة.ا

إسحاقأبيبنمحمدبكرلابيالأخبار(:ب)معانيالمشهورالفوائدبحر

إسماعيل،حسنمحمدولمزيدياحمدأ/تحقيقهـ(،384)الكلاباذي

.بيروت:العلميةلكتبدارهـ،0241،الاولىالطبعة
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الديننورللحافظ:أسامةأبيبنلحارثامسندزوائدعنالباحثبغية

الطلائق.دار،لىالاوالطبعة،السعدنيلحميدعبدامسعد/تحقيق،الهيثمي

الطبعةزكار،سهيل/تحقيق،العديملابن:حلبتاريخفيالطلببغية

.بيروتالفكر:دار،تاريخبدون:لىالاو

تيمية،ابنالاسلاملشيخ:الكلاميةبدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيسبيان

الملكمجمعطبعهـ،4261،الاولىالطبعة،الباحثينمنجماعة:تحقيق

النبوية.بالمدينة:الشريفالمصحفلطباعةفهد

الطبعةعطا،عبدالقادرمصطفى/تحقيق،البغداديللخطيببغداد:تاريخ

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1741،لىالاو

دارهـ،8041،الثانيةالطبعة،الطبريجريربنلمحمد:لملوكواالاممتاريخ

.بيروت:العلميةالكتب

الطبعة،العمرويغرامةعمرو/تحقيقعساكر،ابنللحافظ:دمشقتاريخ

.بيروت:الفكردارهـ،5141،لىالاو

نصيربنمحمدبنعبداللهالوليدأبي:الفرضيلابن:الاندلسعلماءتاريخ

هـ،1741،لىالاوالطبعة،السويفيعبدالرحمنروحيةد./تحقيق،الازدي

.بيروت:العلميةالكتبدار

،شلتوتمحمدفهيم/تحقيقهـ(،)262النميريشبةلابن:المدينةتاريخ

.بيروت:الاسلاميةوالدارالتراثدارهـ،0141،لىالاوالطبعة

تحقيق/،البخاريإسماعيلبنمحمدلحافظاللامامالكبير:التاريخ

آبادحيدر:العثمانيةالمعارفدائرة،الاولىالطبعة،المعلميعبدالرحمن

.بيروت:العلميةالكتبدار:تصويرلهند،ا

نورحمدأد.:وتحقيقوترتيبدراسة،الدوريرواية-معينلابن:التاريخ

المكرمة.بمكة:القرىأمجامعةهـ،9913،الاولىالطبعة،سيف

التوفيق:مطبعةهـ،1347عامطبععساكر،ابنللحافظ:المفتريكذبتبيين

دمشق.

الشبل،علي/تحقيق،الطبريجريربنلمحمد:الدينمعالمفيالتبصير

.الرياضالعاصمةدارهـ،1641،الاولىالطبعة
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راجعه/،المصريلياسر:بالرقىوالعلاجوالدعاءالذكرأحاديثتخريج

.والإعلانللتوزيعالجريسيمؤسسةهـ،2241:الثالثةالطبعةالبهلالفريح

نصحهضبط،القزوينيالرافعيمحمدلعبدالكريم:قزوينأخبارفيالتدوين

الكتبدارهـ،8041،الاولىالطبعةالعطاردي،اللهعزير/متنهوحقق

.بيروت:العلمية

الطبعة،المعلميعبدالرحمن/تحقيق،الذهبيللحافظ:لحفاظاتذكرة

تصوير،الدكنابادبحيدر-العثمانيةالمعارفدائرةمجلسبمطبعة،الاولى

.بيروت:العلميةالكتبدار

الاصبهاني،محمدبنإسماعيلالفضلأبيللحافظ:والترهيبالترغيب

دارهـ،4141،الاولىالطبعة،شعبانبنصالحبنأيمن/وتعليقتحقيق

.القاهرة:لحديثا

القزقي،سعيد/وتحقيقدراسة،العسقلانيحجرابنللحافظ،التعليقتغليق

.الاردن:عمارودار،بيروت:لإسلاميالمكتباهـ،5041،لىالاوالطبعة

الاولى،الطبعة،الطيبمحمدأسعد/تحقيق،حاتمأبيلابن:التفسير

لمكرمة.مكةالباز:مصطفىنزارمكتبةهـ،1417

تاريخ،ولاطبعبدون،الطبريجريرلابن(:البيان)جامعالطبريتفسير

.بيروتالفكر:دارتصوير

الطبعةشاكر،محمدومحمودأحمدتحقيق(:البيان)جامعالطبريتفسير

بمصر.:لمعارفادار،الثانية

وصححه/وضبطهرتبه،كتبأربعةوبذيله:()الكشافالزمخشريتفسير

ودارللتراثالرياندارهـ،7041:الثالثةالطبعةحمد،أحسينمصطفى

.بيروت:العربيالكتاب

يصنعلم)والاسيوطيمحمدأبواحاديثه/وخرجنصهضبطمجاهد:تفسير

الطبعة(،السورتيتحقيق/لىالاوالقطريةالطبعةمنسرقتهسوىشيئافيه

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،2641،لىالاو

عبدالرحمنبنيوسفد.له/قدمكثير،ابنللحافظ:العظممالقرآنتفسير

.بيروت:المعرفةدارهـ،7041:الثانيةالطبعة،المرعشلي
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معوضوعليلموجودعبداعادل/وتعليقتحقيق،للواحدي:الوسيطتفسير

الكتبدارهـ،5141،الاولىالطبعة،لجملاحمدوصيرةمحمدوأحمد

.بيروت؟العلمية

عبدالمعطيد./تحقيق،نيالصنعاعبدالرزاقللحافط:العزيزالقرآنتفسير

.بيروت:المعرفةدارهـ،1141،لىالاوالطبعة،قلعجي

لآعبداللهبنسعدد./وتحقيقدراسة(،)السننمنصوربنلسعيدالتفسير:

.الرياض:والتوزيعللنشرالصميعيدارهـ،4141،لىالاوالطبعةحميد،

وسيدالشافعيصبري:تحقيق،النسائيشعيببنأحمدللحاقطالتفسير:

مصر.:السنةمكتبةطبعهـ،6041الاولىالطبعة،الجليمي

ضميريةوعثمانالنمرمحمد/تحقيق(:التنزيللم)معاالبغويتفسير

.الرياض،طيبةدارهـ،9041/لىالاوالطبعة،لحرشاوسليمان

:التراثتحقيقمركز/تحقيق(،القرانلاحكاملجامع)االقرطبيتفسير

لمصريةالهيئةا،م8791،الثالثةالطبعة،ورفاقهالبردونيعبدالعليمأحمد

مصر.:للكتابالعامة

لى،الاوالطبعة،الثعلبيإسحاقلابي(:والبيان)الكشفالثعلبيتفسير

.بيروت:العربيالتراثإحياءدارهـ،2341

الطبعة،عبداللطيفعمرولمحمد:رفعولاوقففيهيثبتلابماالنفعتكميل

الاسلامي:التراثلاحياءالاسلاميةالتوعيةمكتبةنشرهـ،0141،الاولى

لجيزةها

بنيوسفعمربيأللحافطوالاسانيد:نيالمعامنالموطأفيلماالتمهيد

.لمغربباالاوقافبوزارةالباحثينمنجماعة/تحقيقعبدالبر،

هـ،7041،لىالاوالطبعةحيدر،عمار/تحقيق،نيالباقلابكرلابيالتمهيد:

.بيروت:الثقافيةالكتبمؤسسة

يمان/وتعليقتحقيق،للملطي:والبدعالاهواءأهلعلىلرد1والتنبيه

.الدمام:للنشررماديهـ،4141،لىالاوالطبعة،لميادينيا

رياضد./وتحقيقترتيب،للأزهري(:اللغةتهذيب)معجماللغةتهذيب

.بيروت:لمعرفةادارهـ،2241،لىالاوالطبعة،قاسمزكي
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عوادبشار/تحقيق،لمزياللحافظ،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،5141/السادسةالطبعة،معروف

الطبعة،الجوزيةقيملابنالمعبود(:عونمع)طبعداودبيأسننتهذيب

هبيروت:العلميةالكتبدارهـ،9141،لىالاو

أحمدعبدالقادرمحمد/تحقيقالدنيا،أبيابنللحافظ:لخمولواالتواضع

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،9041،الاولىالطبعةعطا،

الفقيهي،عليد./تحقيق،مندهبنإسحاقبنمحمدللحاقظالتوحيد:

النبوية.بالمدينة:الاسلاميةلجامعةباالدعوةشوونمركز،الاولىالطبعة

وتحقيق/دراسة،خزيمةلابن:عزوجلالربصفاتواثباتالتوحيد

الرشد:دارهـ،8041لىلاواالطبعة،الشهوانإبراهيمبنعبدالعزيزد.

.لرياضا

القيم،ابنالامامقصيدةشرحفيالقواعدوتصحيحالمقاصدتوضيح

الثالثة،الطبعة،الشاويشزهير/تحقيق،عيسىبنإبراهيمبنحمدأ/تأليف

.بيروت:الاسلاميلمكتباهـ،6041

هـ،3913لىالاوالطبعة،المعلميعبدالرحمن/تحقيق،حبانلابن:الثقات

هبيروت:الفكردارلهند،ا:ابادحيدر،العثمانيةلمعارفادائرة

حبيب/تحقيق(عبدالرزاقمصنفاخرفي)طبعراشد،بنلمعمر:لجامعا

هبيروت:الاسلاميلمكتباهـ،3041/الثانيةالطبعة،الاعظميالرحمن

لى،الاوالطبعةمرشد،عادل/تحقيق،الترمذيعيسىلابي:لجامعا

.الاعلامودار،لحديثةاالبياندارمكتبةهـ،2241

نيالقيروازيدبيألابن:والتاريخوالمغازيوالادابالسننفيلجامعا

هـ،6041،الثالثةالطبعة،بطيخوعثمانالاجفانأبيتحقيقهـ(،286)ت/

تونس.:العتيقةوالمكتبة،بيروت:الرسالةمؤسسة

االطبعةالبغا،ديبمصطفى/وترقيمضبط،للبخاري،الصحيحلجامعا

.بيروت:للطباعةواليمامةكثير،ابندار،0991هـ-0141،الرابعة

عبدالمجيدحمدي/تحقيق،للعلائي،المراسيلاحكامفيالتحصيلجامع

النهضةومكتبة،الكتبعالم،م1هـ-7041869الثانيةالطبعة،السلفي

.بيروت:لعربيةا
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تحقيق/،الاندلسيللحميدي:لاندلس1ولاةذكرفيالمقتبسجذوة

دار،م8691هـ-1741لىلاواالطبعة،السويفيعمدالرحمند.روحية

.بيروت:العلميةالكتب

المعلمي،عبدالرحمنبه/اعتنى،الرازيحاتمأبيلابن:والتعديللجرحا

الكتبدارتصويرالهند،:المعارفدائرةمجلسهـ،1371الاولىالطبعة

.بيروت:لعلميةا

بنالمعافىالفرجلابي:الشافيالناصحوالانيسالكافيالصالحالجليس

لمعاهـ،1341،لىالاوالطبعة،عباسإحساند./تحقيق،النهروانيزكريا

.بيروت:الكتب

بنحمدبه/اعتنىالاشبيلي،عبدالحقللحافط:الصحيحينبينلجمعا

دارهـ،9141،لىالاوالطبعةزيد،أبوبكرالشيخ/تقديم،الغماسمحمد

.الرياض:والتوزيعللنشرلمحققا

احمدبنزائد/تحقيق،الجوزيةقيملابن:الافراحبلادلىإالارواححادي

مكة:والتوزيعللنشرئد1الفولمعادارهـ،4281،الاولىالطبعةالنشيري،

المكرمة.

الطبعة،نيالاصبهانعيمبيأللحافظالاصفياء:وطبقاتالاولياءحلية

.بيروت:العربيالكتابودار،الرياندارهـ،7041،لخامسةا

الطبعةالبدر،بدر/تحقيق،البخاريالامامللحافط:العبادأفعالحلق

لي.حو:السلفيةالدارنشرهـ،5041،لىالاو

رشادمحمد/تحقيق،تيميةابنالاسلاملشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء

.القاهرة:تيميةابنمكتبةتوزيع،لمسا

هـ-1141،لىالاوالطبعة،للسيوطيبالماثور:التفسيرفيالمنثورالدر

.بيروت:العلميةالكتبدارم،1991

الطبعة،بخاريسعيدمحمدد./تحقيق،نيالطبراالقاسملابيالدعاء

.بيروت،الاسلاميةالبشائردارهن7041،لىالاو

دار،م2991،الاولىالطبعة،القزفيسعيدد./تحقيق،للمحامليالدعاء:

.بيروت:لإسلامياالغرب
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لى،الاوالطبعةالبدر،عبدللهبنبدر/تحقيق،للبيهقيالكبير:الدعوات

الكويت.:والوئائقوالتراثلمخطوطاتامركزهـ،4141

الاولى،الطبعة،قلعجيعبدالمعطيد./تحقيق،للبيهقي:النبوةدلائل

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،5041

دراسة،المالكيفرحونلابن،المذهبأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج

دارهـ،1741،لىالاوالطبعة،لجناناالدينمحيبنمامون/وتحقيق

.بيروت:العلميةالكتب

مهنا،عبدأالاستاذ:/وتقديمشرح،عنهاللهرضيثابتبنحسانديوان

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،6041،الاولىالطبعة

وفهارسه/وحواشيهمقدمتهكتب،التبريزيلخطيباشرح:الرمةذيديوان

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،1341،الاولىالطبعةطراد،مجيد

دارهـ،5141،الاولىالطبعة،بسجحسنأحمدشرح/،الروميابنديوان

.بيروت:العلميةالكتب

رقمالازهر،بمكتبةمخطوط،يوسفبنيحيى:الصرصريديوان

487(5.)32

الهيئةنشر:،م1002عامطبع،عنانيمحمدد./تحقيق:عنترةديوان

مصره:للكتابالعامةالمصرية

طبع،عباسحساند.له/وقدمحققه،وغيرهالطوسيشرحمع-لبيدديوان

الكويت.:الكويتلحكومةامطبعة،م6291عام

نصهوضبطلهقذم،الهرويالانصاريإسماعيللابي:وأهلهالكلامذم

لى:الاوالطبعة،الانصاريعبداللهجابرأبو/عليهوعلقأحاديثهوخرج

النبوية.المدينة:الاثريةالغرباءمكتبةهـ،9141

ولاتاريخبدون،لحنبليارجبابنللحافط،الحنابلةطبقاتعلىالذيل

.بيروتوالنشر:للطباعةلمعرفةادارتصوير:نشر،

حمدو،العليمحمدإبراهيم/وتعليقوتحقيقتقديم،للدارقطني:الرؤية

والنشرللطباعةالمنارمكتبةهـ،1141الاولىالطبعة،الرفاعيفخري

.الاردن؟الزرقاء:لتوزيعوا
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الرحمنمحفوظد./وتخريجتحقيقهـ(،614)ت/النحاسلابن:الرؤية

والنشرللطباعةالعلميةالدارهـ،7041،لىالاوالطبعة،السلفياللهزين

لهي.د:والتوزيمع

عتر،الديننور/تحقيق،دي1البغدللخطيب:لحديثاطلبفيالرحلة

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،5913،الاولىالطبعة

عبدالرحمن/وتعليقتحقيق،حنبلبنأحمدللامام:الجهميةعلىالرد

.الرياض1ء:اللودارهـ،2041الثانيةالطبعة،عميرة

وعلقأحاديثهوخرجلهقدم،الدارميسعيدبنلعثمان:الجهميةعلىالرد

الكويت.:ليحو:السلفيةالدارهـ،5041لىالاوالطبعةالبدر،بدر/عليه

ناصرمحمدعليد./تحقيق،مندهبنإسحاقىبنلمحمد:الجهميةعلىالرد

النبوية.لمدينةا:الاثريةالغرباءمكتبةهـ،4141الثالثةالطبعة/الفقيهي

سعودبنمحمدالامامجامعةطبع،ني1القيروزيدأبيلابن:الرسالة

.الرياض:الاسلامية

الفكر:دارتصويرشاكرهأحمد/وتحقيقشرج،الشافعيللامام:الرسالة

بيروب.

هـ(،654)ت/القشيريهوازنبنعبدالكريمالقاسملابيللقشيري:الرسالة

الكتبدارهـ،1841،لىالاوالطبعةلمنصور،اخليل/حواشيهوضع

.بيروت:لعلميةا

القاهرةطبع،الكوثريزاهد/تحقيق"،الانصاف"باسمطبع:لحزةارسالة

هـ.9136عام

الفهيدسليمانبنلجاسم،تمامفوائدوتخريجبترتيبالبسامالروض

.بيروت:الاسلاميةالبشائردارهـ،8041لىالاوالطبعة،الدوسري

الطبعة،زغلولبسيونيمحمد/تحقيق،حنبلبنحمدأللامامالزهد:

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،6041:لىالاو

دارتصوير،الاعظميالرحمنحبيب/تحقيق،المباركبنلعبداللهالزهد:

.بيروت:العلميةالكتب

الاولى:الطبعة،الفريوائيعبدالرحمند./تحقيق،لجراجابنلوكيعالزهد:

النبوية.المدينة:الدارمكتبةهـ،4041
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الطبعة،عباسوغنيمإبراهيمياسر/تحقيق،نيالسجستاداودبيلالزهد:

.القاهرة:المشكاةدارهـ،4141لىالأو

الثانيةالطبعةحامد،لحميدعبداعبدالعلي/تحقيق،عاصمبيألابنالزهد:

لهند.ا-بومباي:السلفيةالدارهـ،8041

.الرياض:لمعارفامكتبة،للألباني:الصحيحةالأحاديثسلسلة

.الرياض:لمعارفامكتبة،نيللألبا:الضعيفةالاحاديثسلسلة

سعيدمحمدد./ودراسةتحقيق،حنبلبنأحمدبنلعبدالله:السنة

.الدمام:القيمابندارهـ،6041الاولىالطبعة،نيالقحطا

الطبعةلجوابرة،افيصلباسمد./تحقيق،الشيبانيعاصمبيألابن:السنة

.الرياض:والتوزيعللنشرالصميعيدارهـ،2341،الثانية

ني،الزهراعطيةد./وتحقيقدراسةهـ(،191)ت/الخلالبكرلابي:السعن

.الرياض:والتوزيعللنشرالرايةدارهـ،0141،لىالاوالطبعة

الطبعة،الدوليةالافكاربيتفريقبه/اعتنى،القزوينيماجهلابن:السنن

.الرياض:الدوليةالافكاربيتهـ،0241:لىالاو

الطبعة،الدوليةالافكاربيتفريقبه/اعتنى،نيالسجستاداودلابي:السنن

.الرياض:الدوليةالافكاربيتهـ،0241،لىالاو

الطبعة،الدوليةالافكاربيتفريقبه/اعتنى،للنسائي(لمجتبى)االسنن

.الرياض:الدوليةالافكاربيتهـ،0241لىالاو

سعدد./وتحقيقدراسة،المكيالخراسانيمنصوربنلسعيد:السنن

.الرياض:الصميعيدارهـ،4141الاولىالطبعةلحميد،ا

لى،الاوالطبعة،نيالدارأسدسليمحسين/تحقيق.للدرامي:السنن

.الرياض:لمغنيادارهـ،1241

الرابعةالطبعة،الدارقطنيعلىلمغنياالتعليقوبذيله،للدارقطني:السنن

.بيروت:الكتبلمعاهـ،6041

،كسرويوسيدالبنداريعبدالغفارد./تحقيق،للنسائيالكبرىالسنن

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1141الاولىالطبعة

:المعارفدائرةمجلسهـ،4134الاولىالطبعة،للبيهقي:الكبرىالسنن

.بيروت:لمعرفةادارتصويرلهند،ا
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الطبعة،الارناؤوطشعيب/تحقيق،الذهبيللحاقط:النبلاءأعلامسير

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،9041السادسة

فهارسها/ووضعوشرحهاوضبطهاحققها،هشاملابن:النبويةالسيرة

ولاطبعبدون،شلبيلحفيظوعبدا،الابياريوابراهيمالسقا،مصطفى

.بيروت:القرانعلوممؤسسة،تاريخ

بنالحسنبناللههبةالقاسملابي:لجماعةواالسنةأهلاعتقادأصولشرح

الثالثة:الطبعة،الغامديسعدأحمدد./تحقيق،اللالكائيالطبريمنصور

.الرياض:طيبةدارهـ،5141

الطبعة،الشاويشوزهيرالارناؤوطشعيب/تحقيق،للبغوي:السنةشرح

.:/بيروتالاسلاميلمكتباهـ،2041الثانية

وخرجعليهوعلقحققه،الحنفيالعزبيألابن:الطحاويةالعقيدةشرح

لى،الاوالطبعة،الارناؤوطوشعيبالتركيلمحسنعبداعبداللهد./أحاديثه

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،8041

الارناؤوط،شعيب/تحقيق،الطحاويجعفرلابيالاثار:مشكلشرح

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،5141،لىالاوالطبعة

الثانية،الطبعة،الدميجيعمربنعبدالله/تحقيق،للآجري:الشريعة

.الرياض؟الوطندارهـ،0241

لهفدمهـ(،:378)تلحاكماحمدأأبيللحافط:لحديثاأصحابشعار

تاريخ،بدون،لىالاوالطبعة،السامرائيصبحيالسيد/عليهوعلقوحققه

حولي.،الكويت:الإسلاميللكتابالخلفاء،دار

الطبعةحامد،لحميدعبد]عبدالعلي/لحقيق،للبيهقي:الايمانشعب

لهند.ا-بومباي:السلفيةالدارهـ،1141هـ-6041،لىلاوا

الجوزية،قيملابنوالتعليللحكمةواوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء

:العبيكانمكتبةهـ،0421،الاولىالطبعةالحفيان،سليمانبنعمر/تحقيق

.الرياض

مكتبةهـ،2241-الاولىالطبعة،النيسابوريلحجاجابنلمسلم:الصحيح

.الرياض:الرشد
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الثانية،الظبعةالاعظمي،مصطفىمحمد/تحقيق،خزيمةلابن:الصحيح

.بيروت:الإسلاميلمكتباهـ،2141

بنبدر/تحقيقهـ(،031)ت/الطبريجريربنلمحمد:السنةصريح

لي،حو:الإسلاميالخلفاءدارهـ،5041،الاولىالطبعة،المعتوقيوسف

الكويت.

الاولىالطبعة،سليمعبدالمنعمعمرو/تحقيقالدنيا،بيألابن:لجنةاصفة

.القاهرة:تيميةابنمكتبةهـ،1741

الطبعة،عبداللهرضاعلي/تحقيق،الاصبهانينعيملابي:لجنةاصفة

.بيروت-دمشق:للتراثلمامونادارهـ،8041،لىالاو

لحسيني،االعطارعزتالسيد/وصححهبنشرهعني،بشكواللابن:الصلة

.القاهرة:الخانجيمكتبةنشرهـ،4141،الثانيةالطبعة

أبو/عليهوعلقضبطههـ(،596)ت/لحسينياللشريف:التكملةصلة

.بيروت:حزمابندارهـ،6241،لىالاوالطبعة،الكندريعبداللهيحيى

لى،الاوالطبعة،قلعجىعبدالمعطي/تحقيقللعقيلي،الكبير:الضعفاء

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،4041

القاضى،عبداللهالفداءبيأ/تحقيق،لجوزيالابن:لمتروكون1والضعفاء

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،6041،الاولىالطبعة

.بيروت:المعرفةدار،الحنبلييعلىأبيبنمحمدللقاضي:الحنابلةطبقات

شريبة،الديننور/تحقيق،السلميعبدالرحمنلابي:الصوفيةطبقات

.القاهرة:الخانجيمكتبةنشر:،المدنيمطبعةهـ،6041،الثالثةالطبعة

حليلالشيخ/ومراجعةتصحيح،الشيزايإسحاقلابي:الفقهاءطبقات

.بيروت،القلمدار،تاريخبدون،لميسا

الاولى،الطبعةعمر،عليد./تحقيقسعد،بنلمحمد:الكبرىالطبقات

.القاهرة:الخانجيمكتبةهـ،1241

وتعليق/تحقيق،العسقلانيحجرابنللحافط:الاسباببيانفيالعجاب

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،4241،لىالاوالطبعة،لمزيديافريدأحمد

الوهممنالمنذريللحافطوقعماعلىالتذنيبمنالمتيسرةالاملاءعجالة

هـ(،009)ت/الناجيالدينبرهانللحافط:و]لترهيبالترغيبفيوغيره
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الصحابة:مكتبةهـ،9141/الأولىالطبعة،عكاشةبنحسين/تحقيق

هالقاهرة:التابعينومكتبة،الشارقة

تحقيق،العبسيشيبةأبيبنعثمانبنمحمدللحافظ:فيهرويوماالعرش

السنة:مكتبةهـ،0141/الثانيةالطبعةالحمودحمدبنمحمد/وتخريج

.القاهرة

إدريسبنمحمدبناللهرضاء/تحقيق،الاصبهانيالشيخلابي:العظمة

.الرياضالعاصمةدارهـ،8041،الاولىالطبعة،المباركفوري

هـ(،264)ت/المزنييحيىبنإسماعيلللامام(:السنة)شرحالعقيدة

الاثرية:الغرباءمكتبةهـ،5141:الأولىالطبعة،عزونجمال/تحقيق

النبوية.المدينة

لى،الاوالطبعة،الشاويشزهير:بهاعتنى،للطحاوي:الطحاويةالعقيدة

.بيروت:الإسلاميلمكتباهـ،9137

المعرفة:دارتصوير،الخطيبالدينمحب/تحقيق،حاتمأبيلابن:العلل

.بيروت

دار،الاولىالطبعة،السلفيالرحمنمحفوظ/تحقيق،للدارقطني:العلل

.لرياضا:طيبة

صبحي/تحقيق-القاضيطالبأبيترتيب-للترمذي:الكبيرالعلل

النهضةومكتبة،الكتبلمعاهـ،9041،الاولىالطبعة،ورفاقهئي1السامر

.بيروت:لعربيةا

اللهوصي/تحقيق-عبداللهابنهرواية-احمدللامام:الرجالومعرفةالعلل

.بيروت:الإسلاميلمكتباهـ،8041،لىالأوالطبعة،عباس

البزاك،صالحبنعبدالله/وتحقيقدراسة،للذهبي:العظيمللعليالعلو

.الرياض:الوطندارهـ،0421،الاولىالطبعة

هـ،6041:الثانيةالطبعة،حمادةفاروق/تحقيق،للنسائي:والليلةاليومعمل

.بيروت:الرسالةمؤسسة

الطبعةالعايد،سليمان/تحقيق،لحربياإسحاقلابي:لحديثاغريب

المكرمة.مكة:القرىأمجامعةهـ،5141/لىالاو
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طبعالوليد،فرج/تحقيق،الجيلانيلعبدالقادر:الحقطريقلطالبيالغنية-

.لرياضا

،لهاديعبداكاملحلمي/تحقيق(الشافعيبكربيأ)فوائدالغيلانيات-

ابندارهـ،1741،لىلأواالطبعة،سلمانآلحسنبنمشهور:راجعه

.الدمام:لجوزيا

تحقيق/،العسقلانيحجرابنللحافظ:البخاريصحيحبشرحالباريقتح-

.بيروت:المعرفةدارتصوير،الخطيبالدينمحبوبازبنعبدالعزيزالشيخ

تحقيق/،الحنبليرجبابنللحافظ:البخاريصحيحبشرحالباريقتح-

.الدمام:لجوزياابندارهـ،1741،الاولىالطبعة،اللهعوضطارق

بنلحسناالعلاءبيأللحافظ:الاختلافوذمالاعتقادذكرفيوجوابهافتيا-

دارهـ،9041،لىالاوالطبعة،الجديععبدالله/تحقيقالعطار،أحمد

.ضلرياا:العاصمة

النشيري،حمدبنزائد/تحقيق،الجوزيةقيملابن:المحمديةالفروسية-

المكرمة.مكةالفوائد:لمعادارهـ،2841،لىالأوالطبعة

الطبعة،عباساللهوصي/تحقيق،حنبلبنحمدأللامام:الصحابةفضائل-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،3041،لىالاو

يوسفبنعادل/تحقيقهـ(،462)ت/البغداديللخطيب:لمتفقه1والفقيه-

هالدمام:لجوزياابندارهـ،7141،لىلاواالطبعة،العزازي

عبدالقادرمصطفى/تحقيقهـ(،414)ت/النقاشللحافظ:العجائبفنون-

هبيروت:الثقافيةالكتبمؤسسةهـ،0141،لىالأوالطبعةعطا،

المنيع،محمدبنناصر/وتحقيقدراسةالمطرز،القاسمبيلاالفوائد:-

.الرياضللنشر:الوطندارهـ،1421/لىالاوالطبعة

عبدالعزيز/تخريجالنقور،لابن:الثقاتالشيوخعنلحساناالفوائد-

الاولى،الطبعة،السعدنيلحميدعبدامسعد/تحقيقالاخضر،محمود

.الرياض:السلفأضواءهـ،8141

هـ(،0251)للشوكاني:الموضوعةالأحاديثفيالمجموعةالفوائد-

تصحيحه/علىأشرف،اليمانيالمعلميعبدالرحمنالشيخ/تحقيق

العلمية:الكتبدارتصوير،المحمديةالسنةمطبعة،عبداللطيفعبدالوهاب

.بيروت
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سليم،عبدالمنعمعمرو!خريج/تحقيقهـ(،103)ت/للفريابيالقدر:

.بيروت:حزمابندارهـ،1241،لىالاوالطبعة

لى،الاوالطبعةعامر،آلعبداللهبنمحمد/تحقيق،للبيهقيوالقدر:القضاء

.الرياض:العبيكانمكتبةهـ،1421

تحقيق،الجوزيةقيملابن،الناجيةللفرقةالانتصارفيالشافيةالكافية

المساعد،وفهدالهذيلوعبداللهالحنينيوناصرالعريفيمحمد/وتعليق

عالمدارهـ،4281،لىالاوالطبعة،الاصلاحيجملأمحمد/تنسيق

لمكرمة.امكةالفوائد:

سهيل/تحقيق،الجرجانيعديابنللحافط:الرجالضعفاءفيالكامل

.بيروتالفكر:دارهـ،9041:الثالثةالطبعةزكار،

حبيب/تحقيق،الهيثميالديننورللحافطالبزار:زوائدعنالاستاركشف

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،4041،الثانيةالطبعةالاعظمي،الرحمن

عمرحمدأد./وتعليقتحقيق،البغداديللخطيب:الروايةعلمفيالكفاية

.بيروت:العربيالكتابدارهـ،5041،الاولىالطبعة،هاشم

المعارفدائرةبمطبعة،لىالاوالطبعة،الدولابيللحافطوالاسماء:الكنى

.بيروت:العلميةالكتبدارتصويرهـ،2132،الدكنآبادبحيدر،العثمانية

هبيروت:صادردار،الإفريقيمكرمبنمحمدمنظور،لابن:العربلسان

غدة،بوعبدالفتاج/تحقيق،العسقلانيحجرابنللحافط،الميزانلسان

خلب.:الاسلاميةالمطبوعاتمكتبةهـ،4231،الاولىالطبعة

محمد/وتحقيقدراسةهـ(،634)ت/البغداديللخطيب:لمفترقواالمتفق

والتوزيع:للنشرالقادريدارهـ،1741،لىالأوالطبعة،لحامدياالصادق

.بيروت،مشقد

سزكين،فوادمحمدد./تحقيق،لمثنىابنمعمرعبيدةلابي:القرانمجاز

.القاهرة:الخانجيمكتبةهـ،1374طبع

الوعي:دارتصويرزائد،إبراهيممحمود/تحقيق،حبانلابن،المجروحين

هـ.2041،خلب

قدسي،الدينحسام/نشره،الهيثميالدينلنورالفوائد:ومنبعئد1الزومجمع

.بيروت:العربيالكتبدارتصوير
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جمع،الحرانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمدالاسلامشيخفتاوىمجموع

عالمدارهـ،1241محمد،وابنه،النجديقاسمبنعبدالرحمن:وترتيب

.الرياضوالنشر:للطباعةالكتب

يوسف،رمضانخيرمحمد/تحقيقالدنيا،بيأابنللحافط:المحتضرين

.بيروت:حزمابندارهـ،1741،الاولىالطبعة

بنصبري/تحقيق،العسقلانيحجرابنللحافطالبزار،زوائدمختصر

الثقافية:الكتبمؤسسةهـ،2141،الاولىالطبعةذر،بيألخالقعبدا

.بيروت

:لجديدةاالندوةدارهـ،5041طبع،للموصلي:المرسلةالصواعقمختصر

.بيروت

الفكردارهـ،6041عامطبع،القاسمابنعنسحنونرواية:الكبرىالمدونة

هالرياض:لحديثةاالرياضمكتبة،بيروت:العربي

الطبعةني،قوجاادلهنعمةاللهشكر/تحقيق،الرازيحاتمبيألابن:المراسيل

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،8041،الثانية

،الندويعبدالوكيل/تحقيقالدنيا،أبيابنللحافط:والكفاراتالمرض

.بومباي:السلفيةالدارهـ،1141،لىالاوالطبعة

محمد/تحقيق-نيالسجستاداودبيأرواية-أحمدالإمامعنالمسائل

.بيروت:لمعرفةادارتصوير،رضارشيد

،-نيالكرماحربرواية-راهويهبنوإسحاقأحمدالامامعنالمسائل

.الرياضالرشد:مكتبةهـ،5241،لىالاوالطبعة،السلامةناصربه/اعتنى

بيأبنمصطفى/تحقيق،الخرائطيللحافطومذمومها:الاخلاقمساوئ

.جدة:السواديمكتبةهـ،2141،لىالاوالطبعة،الشلبيالنصر

عطا،عبدالقادرمصطفى/تحقيق،للحاكم:الصحيحينعلىالمستدرك

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،1141،لىالاوالطبعة

بنخلفالقاسملابي:لحاجاتواالمهماتعندلىتعابادلهالمستغيثين

الطبعةبسج،حسنأحمد/حواشيهوضع،الاندلسيبشكوالبنعبدالملك

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،0241،لىالاو
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نعيممحمدوالارناووطشعيب/تحقيق،حنبلبنأحمدل!مامالمسند:

هـ-6141،لىلاواالطبعة،الزيبقوإبراهيممرشدوعادلالعرقسولمي

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،1241

لى،لاواالطبعة،التركيمحمدد./تحقيق،الطيالسيداودلأبيلمسند:ا

.القاهرة:هجردارهـ،9141

الاولى،الطبعةأسد،سليمحسين/تحقيق،الموصلييعلىلابيالمسند:

دمشق.:العربيةالثقاقةدارهـ،2141

الطبعة،العدويمصطفى/تحقيق()المنتخبحميدبنلعبدالمسند:

الكويت.:الارقمدارهـ،5041،لىالاو

الطبعة،عبدالهاديلمهدي1عبد/تحقيقلجعديات(،)االجعدلابنالمسند:

الكويت.:الفلاحمكتبةهـ،5041،لىالاو

الثانية،الطبعة،السلفيعبدالمجيدحمدي/تحقيق،للقطاعي:الشهابمسند

.بيروت:الرسالةمؤسسة

الطبعة،البلوشيلحقعبداعبدالغفور/تحقيق،راهويهبنلاسحادتى:المسند

المدينة.:الايمانمكتبةهـ،0141،لىالاو

حبيب/عليهوعلقأصولهحقق،لحميدياال!زبيربنلعبدالله:لمسندا

9.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،9041،لىلاواالطبعة،الاعظميالرحمن

بتخريجالعيشفاء:ومعه،الشاقعيإدريسبنمحمدللامامالمسند:

الاولى،الطبعة،عرفاتمحمدمجدي:الشاقعيالاماممستدوتحقيق

.القاهرة:تيميةابنمكتبةهـ،6141

الزخار.البحر=البزارمسند

الدرامي.سنن=للدارمي:لمسندا

الطبعة،صبريحسنعامر/تحقيق،للدورقيوقاعم!:بيأبنسعدمسند

.بيروت:والتوزيعوالنشرللطباعةالإسلاميةالبشائردارهـ،7041،لىالاو

الرحمنحبيب/تحقيق،نيالصنعاهمامبنلعبدالرزاق:المصنف

.بيروت:الإسلاميالمكتبهـ،3041،الثانيةالطبعةالاعظمي،

هـ،4271،لىالاوالطبعة،عوامةمحمد:تحقيق،شيبةأبيلابن:المصنف

.بيروتوالنشر:للطباعةقرطبةدار
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العسقلاني،حجرابنللحافظالثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب

الطبعة،الشثريناصربنسعدد./تنسيق،الباحثينمنمجموعة/تحقيق

.الرياض:الغيثودار،العاصمةدارهـ،9141،لىلاوا

تحقيقهـ(،281)ت/الدنيابيأابنللحافظ:والبرقوالرعدلمطرا

ابندارهـ،1841،لىالاوالطبعة،العموديمحمدطارق/وتخريج

.الدمام:لجوزيا

ومحمدتىنجايوسفأحمد/تحقيقالفراء،زيادبنليحيى:القرآنمعاني

نشر.دارولاتاريخبدونتصوير،تينجاعلي

الطبعة،الشافعيحسنمحمد/تحقيق،نيالطبراللحافظ:الاوسطالمعجم

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،0241،الاولى

حبيبمحمدالدكتور/تحقيق،الذهبيللحافظالكبير،الشيوخمعجم

الطائف.:الصديقمكتبةهـ،8041،الاولىالطبعة،الهيلة

السلفي،عبدالمجيدحمدي/تحقيق،الطبرانيللحافظالكبير:المعجم

.القاهرة:تتميةابنمكتبةتصوير،العراقهـ،4041،الثانيةالطبعة

تحقيق/هـ(،584)ت/البيهقيبكرأبيللحافطوالاثار:السننمعرفة

الدراساتجامعةهـ،1241،الاولىالطبعة،قلعجيعبدالمعطيالدكتور

دار،القاهرة-حلب:لوعيادار،دمشق،بيروت:قتيبةدار،كراتتد:لاسلاميةا

.القاهرة،المنصورةوالنشر:للطباعةالوفاء

الطبعة،العزازيعادل/تحقيق،نيالاصبهانعيملابي:الصحابةمعرفة

.الرياض:الوطندارهـ،9141،لىلاوا

السيد/عليهوالتعليقوتصحيحهبنشرهاعتنى،للحاكم:لحديثاعلوممعرفة

آباد،حيدر:العتمانيةالمعارفدائرةجمعيةإدارةتحتطبع،حسينمعظم

.لمعارفامكتبةنشر/،الدكن

الطبعة،العمريضياءأكرم/عليهوعلقهحققه،للفسوي:والتاريخالمعرفة

.المنورةالمدينةالدار:مكتبةهـ،0141،لىالاو

وعلقحققه،الانصاريالنحويهشاملابن:الاعاريبكتبعناللبيبمغني

الافغاني،سعيد/وراجعه،اللهحمدعليومحمد،المباركمازن/عليه

هبيروت:الفكردار،م8591،السادسةالطبعة
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تحقيق/،الاشعريلحسنالابي:المصلينواختلافالإسلاميينمقالات

النهضةمكتبةهـ،9138،الثانيةالطبعةعبدالحميد،الدينمحيمحمد

.القاهرة:لمصريةا

عني،الاشعريلحسنالابي:المصلينواختلافالإسلاميينمقالات

إحياءدارتصوير،تاريخبدون:الثالثةالطبعةريتر،هلموت/بتصحيحه

.بيروت:العربيالتراث

الثالثة،الطبعة،لجوزيابنالفرجأبيللحافظ:حنبلبنأحمدالإماممناقب

:لجديدةاالافاقدارفيالعربيالتراثإحياءلجنة/تحقيقهـ،2041

.بيروت

،م6491،الثانيةالطبعة،قاسممحمودد./تحقيقرشد،لابن:الادلةمناهج

المصرية.الانجلومكتبة

حيدر،خالدنصه/ضبطهـ(،164)ت/للصريفيني:السياقمنالمنتخب

مكةالباز:مصطفى:التجاريةالمكتبة،طبعتاريخبدون،الاولىالطبعة

لمكرمة.ا

لم،سارشادمحمدد./تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ:النبويةالسنةمنهاج

.القاهرة:تيميةابنمكتبةتصويرهـ،9041،الثانيةالطبعة

حجرابنللحافظالمختصرأحاديثفيتخريجلخبرالخبراموافقة

الطبعة،السامرائيوصبحي،السلفيلمجيدعبداحمدي/تحقيق،العسقلاني

.الرياضالرشد:مكتبةهـ،4141،الثانية

بنعبدالرحمن/تحقيق،البغداديللخطيبوالتفريقلجمعاأوهامموضح

الكتبدارتصوير:الهند،:المعارفدائرةمجلسطبعة،المعلمييحتى

.بيروت،العلمية

الطبعة،حمدانتوفيق،حاديثهواياتهخرج،لجوزيالابنالموضوعات

.بيروت:العلميةالكتبدارهـ،5141:الاولى

عوادبشارد./تحقيق-يحتىبنيحتى:رواية،أنسبنمالكللامامالموطأ

.بيروت:الاسلاميالغربدارهـ،1741الثانيةالطبعة،معروف
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وعادل،معؤضعلي/تحقيق،للذهبيالرجالنقدفيالاعتدالميزان-

الكتبدارهـ،6141،لىالاوالطبعة،سنةأبووعبدالفتاجلموجودعبدا

.بيروت:لعلميةا

اللاحم،سليماند./وتحقيقدراسة،النحاسلابن:لمنسوخواالناسخ-

.بيروت:الرسالةمؤسسةهـ،2141،لىالاوالطبعة

دارهـ،4141،الثانيةالطبعة،نيالحراتيميةابنالاسلاملشيخ:النبوات-
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